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المقدمة

حيث،بالاسكندرية(،كولدج)،فكتوريافيتلميذةوانا،الأندلسبتاريخشغفت

التاريخبقسمطالبةلألتحق،بيروتإلىاعودانقبل،العامةالثانويةعلىحصلت

6991،سنة،اللبنانيةللجامعةالتابعة(الأول)الفرعالانسانيةوالعلومالآدابكلبةفى

التاريخ،بهذاشغفىفازداد،الثالثةالمنهجيةالسنةفي،الأندلستاريخمعمجددألألتقي

التاريخفيالعلياالدراساتدبلومعلىمعهاحصلتالتيللرسالةغوانأمنهواخنرت

3002.سنةجدأ،جيدبدرجةالاسلامي

مرتبةمعالاسلاميالتاربخفيالدكتوراهعلىحصوليبعد،الحظويشاء

أستاذة؟بصفةولكن8002،سنة،عينهالتاريخبقسمثانيةالتحقأن،الأولىالشرف

فنبشتأيضأ.الثالثةالمنهجيةالسنةفيوحضارئهما،والأندلسالمغربتاريخلمادة

الكتابهذالأضعمدلوعة،ابحاثفيلآخر،حينمنأسطرها،كنتالتيالأوراق

الأندلستوحيدالئالثالرحمنعبدإعادةثم071م،هـ/19سنةاسمهحملالذى

.929مهـ/316سنةقرطبةوعاصمتهاالأمويةالخلافةوإعلانه

استمرتوالتي،الأندلستاريخفيالمفصليةالمرحلةهذهتقسيموارتايت

هى:ثاريخية،فتراتاربعإلىميائدية،سنة921/هجريةسنة225طيلة

-071هـ/69-)19سنواتخمسحوالياستمرت:الأولىالفئرة

اسبانيا،جنوبإلىالممئدللجزءالإسلاميالعربيبالفتحالفترةهذهوتتعلق715م(.

إشبيلية،،قرطبة:مئل،العربايامفىبارزةسياسيةادوارأشغلتالتيالمدنويضم

اسبانيأوليس،الأندلساسمحملالجزءوهذاوغيرها...،المرية،مالقة،غرناطة
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الاسم.هذاحملتالتيهيباسرها

-717أهـ/14-)99سنةعشرةستنحواستمرتالثلألية:الفثرة

الأندلسوالياغيالمنذ،الأندلسفتحبعداوروبافىالعربيللتوسعوتؤرخم(.732

الئقفىالرحمنجمدبنالحرثماللخميحبيببنايوبولؤلي،موسىبنالعزيزعبد

اولفيتولوزموقعةفياستشهدالذيالخولانيمالكبنالسمحمكانهحلالذي

جمدوكان.721مأهـ/30سنةاوروبا،إلىالبيرينيهجباللاختراقجديةمحاولة

اختارهالذىهولؤلوز،هزيمةإثربسرعةالانسحابعمليةفادالذيالغافقيالرحمن

كانفقد.شارلالفرنجةقائداسممعاسمهتحملالتيلروايتهبطلأزيدانجرجي

انغير،السمحخلافةفيحظاوالأوفرالجيشفىالبارزالرجلالغافقيالرحمنجمد

113سنتىتولاهاحئىسنواثشمعطيلةالأندلسولايةصابعدتهالقبليةالسباسة

علىالأنللسولاةواعظمكبيرقاثدإلىخد!اليتحول732م،-731أهـ/14-

مشاريعفيوتجنيدهاالأطرافكلوتعبئةالصراعاثتجميدعلىقالرأبدا،الاطلاق

فبلاللوار،حتىفرنساعمقفي،الرونواديجبوشهفاجتازتأوروبا،فيالتوسع

الشهداء"،حبلاطاسمالعربالمؤرخونعليهااطلقالتيبواتييهفياخيرأيسقطان

ىا"مارتل"بالحيننلكمنذليعرفشارلالملكمهاانتصرالتىالموقعةوهى

،،المطرقة(،.

أهـ/72-)138سنةوسبعينوثلاتمائةحوالياسنمرت:الثالثةالفنرة

جمدالأميريدعلى،الأندلسفيالأمو!ةالامارةلتاسيسولؤرخ788م(،-736

جمدالأميرمعالذطيعصرهاشهثثالتيالامارةوهي،الداخلالأولالرحمن

السلطةتضعفانفبل52!م(،-822هـ/238-)602الأوسطالثانىالرحمن

ولدبهئممحمدالأكبرالنهعهدالمستتلةالدويلاثتاسيسليبداوفاتهإثرالمركزية

محمد.بناللهوجمدمحمدبنالصنذر

هـ/035-)003الزمانمنقرننصفزهاءاستمرتالرالهعة:القرة

وهو"،اللهلدين"الناصرولتبهالثالثالرحمنعبدبعهدوتتعلقم(،129-619

الطويلعهدهتوجوقد،الأمويةالأندلستاريخفيوتالقأجانبيةالأكئرالشخصية

929م.هـ/316سنةالأندلسفيالأمويةالخلافةبإعلان
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التالتيبالدوافعاولاهمايتعلق،الأولىللفترةاثنينفصلينوخصصت

كما.الفتحهذافيزيادبنوطارقنصربنموسىبدوروثانيهما،الأندلسفتحإلى

الثالثللفصلفوضعت،الأخرىالثلاثالفتراتمنفترةلكلواحدأفصلأخصصت

الرابعوللفصل،المسيحيةالمقاومةحركةونمو)فرنسا("غالىبلادفتح"فشلعنوان

الرحمن)،جمدعنوانوالأخيرالخامسوللفصل،الأندلسفىالأموية"الامارةعنوان

الأندلس.فيالأمويةالخلافةوإعلاناللهلدينالناصر"الثالث

والمراجعالمصادرإلىالعودة،الأكاديميةوالدراسةالموضوعيةتقتضي

الأندلس،تاربخصإليناوصلكتاباولانعلمأ.الأندلسبناريختتعلقالتي

التاسع/الهجريالثالثالقرنفىالحكمجمدبنالرحمنعبدالمصرىالمؤرخكتبه

الأندلسيونيبداانقبلوذلك،(.والأندلسوالمغربمصر"فتوحوعنوائه،الميلادى

القرطبيمحمدبكرلأبي،(الأندلسافتتاح)ثتاريخكتابمئل،تاربخهمبكتابةانفسهم

مجهوللمؤلف"الأندلسفتحفيمجموعة"اخباروكتاب،القوطيةبابنالمعروف

والأندلسالمغربلفثحيؤرخلأنههـ/619م،033سنةمنقليلبعدلؤفىأنهيبدو

لدينالناصرالرحمنعبدالأموىالخليفةوفاةعندويتوفنصيربنموسىعهد

فياميةبنياخبارفيالعروس)طقطكتابعنفضلأهذاهـ/619م.035سنةالله

.أم630هـ/436سنةالمتوفىالقرطبيحزمبنمحمدلأبي"الأندلس

من،أم760هـ/946سنةالمتوفىالقرطبيحيانبنمروانابوويعتبر

بتاريخوبتعلق"الأندلسبلداخبارفي"المقتبسكتابوله،الأندلسمؤرخىأهم

الميلاديالئامنالقرنمطلعالهجرى/الأولالقرننهايةالعربيالفتحمنذالأندلس

.الميلاديالعاشرالهجرى/الرابعالقرنأواخرحتى

الملتمس)،بغيةكثابمل!بها،الاستعانةيمكنالتيوالمراجعالمصادروتكثر

ويتضمنالضبى،عميرةبنيحيبنأحمدوضعهالذى"الأندلسعلماءتاريخفي

كما.أمهـ/895202سنةوفاتهحتىإليهاوالوافدينالأندلسوعلماءالملوكتراجم

"الحلةكتابالآبار،بابنالمعروفالقضاعيبكرابيبناللهجمدبنمحمدوضع

وفائهحتىالإسلاهىالعربيالفتحمنذوالأندلسالمغرباخبارفبهويتناولاء"،السير

.أمهـ/658026سنة
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والخطوبالمحنمناستفادت،التاريخفيجديدةمدرسةاغفاليمكنولا

فيامواسبابالحوادثعللعلىفلسفيأائجاهألتتجه،والأندلسبالمغربمرتالتي

خلدونبنالرحمنجمدالمدرسةللكورائدفيها.العمرانومظاهروسقوطهاالدول

فيوالخبرالمبتدأوديوان"العبرثاريخه"مقدمة"فيأم(،هـ/808604سنة)لؤفى

الخالدةالمقدمةوهيالأكبر".الشانذوىمنعاصرهمومنوالبربرالعربتاريخ

عامةمعلوماتوتضمنث،والمسلمينالعربالمؤرخينمنأحدمللهايكتبلمالتى

تاريخه،منالأولالجزءوتمل!فيها،الحكموأنظمةوالأندلسالمغربحضارةعن

حتىالخلبقةبدءمنذواجيالهمالعرباخبارالأخرىالستةالأجزاءنتناولحينفى

التاريخية،المدرسةهذهروادومن.المغرببلادفيودولهمالبربرأخبارثم،عصره

أم(،هـ/776374سنة)توفيالخطيببنالدينلسانالوزيرومعاصرهصديقه

غرناطةمملكةعنفيهيتحدثالذىالنصرية"الدولةفيالبدرية"اللمحة:كتبهوأهم

وهو"،غرناطةتاريخفى"الإحاطةوكتابملوكها.وتاريخوعاداتهماهلهاوصفات

مرتبةعليها،وفدواالنينوجميعوعلمائهاوأمرائهاغرناطةملوكتراجمعنعبارة

منالإحتلامقبلبويعفيمنالأعلام"اعمالوكتاب.المعجمحروفحسبأسماؤهم

،اقسامثلاثةفيعامئاريخوهو"،الكلامشجونمنذلكيجروما،الإسلامملوك

في،الإسلاميالعربيالمغربعنوالثالثالإسلاهي،العربيالمشرقعنالأول

حتىالإسلاميالعربيالفثحمنذللأندلسشاملتاريخاولالثانيالقسميعلترحين

فيالمسيحيةالممالكتاريخعنموجزأأضافوقدأم،374هـ/776سنةوفاته

والبرئغال.وأرغونقشتالةص!اسبانيا

الدينلسانبشخصيةأم(631أهـ/410سنة)توفيالمقرىاحمدوتاثر

للأندلس،عامبتاريخلهمهدوقدوإنئاجه،حياتهيتناولعنهكتابأفوضع،الخطيبابن

بنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلسض!صنمنالطيب)طفحوسماه

.والمغربالأندلستاريخلدراسةالأساسيةالمصالرمنفأصبح"،الخطيب

الثانيالنصففيظهرفقد،الأندلسفيالعربلتاريخعلميمرجعاولأما

+ولول+*)ولولدوزكطرينهارتالهولندىالمستشرقيدعلىعشرالتاسعالقرنمن

مسلمي)قاريخعنوانلهواختارواللاطتيية،العربيةبالمصادراستعانالذى3ءه!
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المرجعاهذو،اولع!أه+33!ع!لأالاألا!اأطل!33"!هـ33!ل!شاكهـع"اسبانيا

دون.الطوائفملوكعصرحنىالفنحمنذ،الأندلسفيالعربناربخبتلاول

كتابوضعالذىص!!آ7ولع-اسأولظ*ص!57بروفنسالليفيالفرنسيالمستشرقإغفال

لك!أه+3أكلوهوس!!"صأل!3ولعل!*5لأول3،س!لاهلاألألأ(،المسلمةاسبانيا"تاريخ

/م.301هـأ422سنةقرطبةفيالأمويةالخلافةسقوطحتىللأندلسعامتاريخ

امر،وهذاوحدهالهجرىالتاريخاعتمدت،قدالعربيةالمصادركانتوإذا

الميلادىالتاريخعلىوالفرنسيةالإسبانيةوالمراجعالمصادراعئماد،يمال!طببعي

التيالعربيةالمراجعفيطبيعيايعتبرلا،وحدهالاغمادهذاملوانإلا،وحده

حدة،علىالميلادىالتاريخاوحدة،علىالهجريالتاريخالواحد،الكتابفيتعتمد

عينيهبامبرىعندماإلابرتاحلاوهو،العربيالقارىء،فيضيعبينهمانجمعوأحيانأ

،الصدارةمكانفيالهجرىالتاريخاعتمدتلنلكمعأ،والميلاديالهجرىالتاريخين

مقارنةفيالإلهامية)،اللؤفبقاتكتابوكانالبحثهذاكتابةفيالأولويةوموقع

باشامختارمحمداللواءوضعهالذي"والقبطيةالإفرنكيةبالسنينالهجريةالتواريخ

.المجالهذافيليمعينخيرأم(هـ/798أ315سنة)ئوفي

،لماالأندلستاريخكتابةاهميةأدركتوالمراجعالمصادرهذهخلسومن

،حتىنصيربنوموسىزيادبنطارقيدعلى"العجيب"العربىالفتحمنيحتويه

الرحمنعبدالعربيالقائدصورةغهالقللا،الأسطورةيشبهماإلىالفتحهذاتحول

المشرقأنأدركت.كماباسرهاأوروباقارةلفتحبوالييهفيبهزململوالذيالغافقى

العربيالقارىء،وانالمؤرخيناهتماممنكبيربجانبحظيقد،الإسلاهيالعربى

فىسقوطهامعالأبدإلىغابثالأمويةالخلافةأنإليهيخيل،المشرقهذالتاريخ

،يدركالإسلاميالعربىالمغربتاريخبقارىء.فإذامهـ/132075سنةدمشق

،لتعاصرقرطبةعاصمتهاواصبحتالأندلسفياستمرتالأمويةالخلافةهذهأن

تنتظرالقاهرةفيفاطمبةمعا"خلافة،ولتعاصرهمابغداد،وعاصمتهاالعباسيةالخلافة

بهما.للإطاحةالفرصة

إليه،تشيروموضوعيةبدقةكتابتهيجدرالذىللأندلم!الحقيقيالتاريخإن

المشرقحضارةبزبدةتطعيمهانتيجةبهاتميزالتيالإسلامبةالعربيةالحضارةعظمة
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علىتدفقواالنينالفنواهلوالفلاسفةوالأدباءالعلماءطريقعنالإسلاميالعربي

وما.والمغربالمشرقبينالمستمرالتواصلعززت،متتابعةموجاتفيالأندلس

!وكانهاالأندلسحكاية،تحكياسبانيافياليومحتىالإسلاميةالعربيةالآثارزالت

العربيةوالحضارةالتاريخكتابةلإعادةالعربالمؤرخينغايةمنالمزيدلظلب

تفوقمدىلإظهارخاص،بشكلوالأندلسعامبشكلالعربيالمغربفىالإسلامية

الذيالدورومدى،الأوروبيةالحضارةعلىالأندلسفيالإسلاميةالعربيةحضارتنا

منأوروباقارةوبينجهةمنوافريقياآسياقارتيبيناتصالكحلقةالأندلسبهقام

إلىطارقجبلمضيقالمتفوقةالإسلامبةالحضارةتاثيراتجمرتحيثثانبة،جهة

.الانحطاطوظلماتالجهلسباتفيتغطكانتالتىاوروباقارة

اناتمنى،عامةاستنئاجاتإلىكوصلتالخمسةالفصولهذهخصومن

فيالجدبدالتاريخيالكتابهذامنالمنشودالهثفإلىلؤصلتقدمعها،أكون

وهوباستمرارالتاريخيالناقددورللعبالباحثيضطرففيه.ومضمونهعنوانه

الأندلس،تاريخمنالهامةالمرحلةبهذهليحيطوالمراجعالمصادرفيويحللينبش

بنطارقوهوالشعبيةالعربيةالذاكرةفىاسمهدخلبربرىقائدمعبدأتوالتي

عاصمتهاأمويةخلافةإلىالأندلسامارةحوفىعربياموىأميرمع،وانتهتزياد

لدين)،الناصرالثالثالرحمنجمدوهوبغداد،فيالعباسيةللخلافةمنافسأ،قرطبة

".الله

إليه.سيثمافيوفئثفدأكونأنتعالىاللةمنوأرجو
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السنواتلتعدىلاقصيرةفترةفيالأندلسفتحإلىالتالتيالدوافعتعددت

فىالداخلىالصراعطليعتها:فىوتاتى715م(.-071هـ/69-)19الست

منللتخلصاليهودوتحركمدلافرة،طبقاتإلىالاسبانىالمجتمعوانقساماسبانيا،

دونالأسلاهى،العربىللفئحالتم!دفىسبتةحاكمبولياندوروأهمية،القوطحكم

الإسلاهية.العربيةالدوافعإضفال

الألدلساسما-

جزءبهفيقصد،اليومحتىوالمتداول،الحقيقي،)الأندلس(،كلمةمدلولان

شغلتالتيالمدنويضممنها،الجنوبإلىالممتدالجزءنلكوهواسبانيامن!ط

)1(،المريةوومالقةوغرناطةواشبيليةقرطبةمل!،العربأيامفىبارزةسياسيةأارألو

الاسموهواسباثلاصالتعبلرفىالأندلسلفظةيتداولون،العربيكنفلموغ!رها،

)2(.الروماناستعملهالذى"اشبانية"القديم

كماإبارية)3(اوكلهاايبيريةجزيرةشبهعلىالأمر،اول،الأندلسلفظأطلق

جنوبفىتقعوهي.المسلمينالعرببيدكانتعندما،العربيةالمصادرفىورد

الأطلسي،المحلطالغربومنالملوسط،البحرالشرقمنويحدهاأوروبا،غرب

عزلةشبهفىجعلتهاالتى)البيرينيه(الئرتجبالسلسلةشمالأفرنساعنويفصلها

66.ص3791،القاهرة.الأقطارخبرفيالمعطارالروضالحميرى:)1(

الثالثةالطبعةبيروت-العربيةالنضةداراسبانيا،فيالعربيةالدولة:بيضونايراهيم)2(

66.ص8791،

.2صالأقطار،خبرفيالمعطارالروضالحميرى:)3(
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للمفرب،الشماليةالسواحلشينصلهالاحينفي.الأوروبيةالقارةدولسائرعن

الفتحمنذعلبهعلبالذىالاسموهو،طارقجبلمضيقاو)1(،الزقاقبحرسوى

الإسلامي.العربي

فالحبل.والأندلسالمغرببقالوصلحلقةبمثابةطارقجبلمضيقويعتبر

مترأ،واربعيناربعمائةإلىفممهبعضارتفاعوبصلاسبانيا،جنوباقصىفييقع

كبيرةمغارةلوجودنظرأ3*هولم!!صل!ح"المجوف"الجبلالفينيقبونواسماه

عليهلئفلبالنتحوحبلالصخرةاسمعللطاطلق،الاسلاهيالعربيالفنحوبعدفيه)2(.

بنطارقالأندلسفائحإلىنسبة!+كطم!!)ك!اللغاثجمعفيطارقجبشممية

اضيقفيعرضهيزيدولامئرأ،كيلوثمانينحوالىطولهفيبلغالمضيقامازياد.

التيطارقجبلمضيقمسافةانالقوليمكنلنلكمترأ.كيلوعشرخمسةعنجهاته

العسكريالانئشارناحيةمنلهاوزنلاضبتةمسافة،الأندلسعنالمغربتنصل

الشاطئينببنمسئمرئقليدىصراعنشاهناومنبينهما.الاقثصادىاوالئقافياو

باسموالمعروفةبالمضيقالمحيطةالمنطقةعلىالسيطرةحولوالأوروبيالأفريقي

وهذاالشاطىء)3(.اوالجانبمعناهاوالعدوة،الأندلسوعثوةالمغربعدوة:العدوتين

وبتيةفرنساعلىمنهاالمفرب،علىانفتاحااكثرهي،الأندلساواسبانياانيعني

الأوروبية.الدول

اسم!ونللوس"،كلمةمنالمسلمونالعربفاشثقها"الأنللس"،كلمةاما

عربثالتيالشممبةوهي)،الوندال"،"الأندليش"بالمعروفةالجرمانقبائلإحدى

،)الأندليش")4(.او"الأندلس"إلىالإسلاميالعربيالفتحمع

السيادةتراجعمعفشبئاشبئايفل6الأندلسللفظالجفرافيالمدلولاخذثم

المناطقفيالأندلساوالإسلاميةاسبانياهناكاصبححيثالإسلا!ية،العربية

28.ص،9491التاهرة،المغرباخبارئلخيصفيالمعحي:المراكشي)1(

،121.ا!طارخبرفيالمعطارالروض:الحمبر!)2(

22.ص،6891الإسكندرية،والأندلسالمنربئاريخفيالعبادى:مخئاراحمد)3(

.2ص6ا!طارخبرفيالمعطارالروض:الحمير!ط)4(
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وهي،غرناطةمملكةسقوطوبعدالشصالية.المناطقفىالمسبحيةواسبانيا،الجنوبية

هـ/798سنةنهائيأالأندلسضاعتاسبانيا،شرقجنوبفيإسلاميةمملكةأخر

علىولأص!لأط!!*ولاندالوئياإسم،التاريخنلكمنذ،الإسبانليطلقأم،294

وغرناطة.واشبيليةقرطبةئشملالئيالجنوبيةالولايات

ث!فلورندا،،واممطورةالداخليالصراع-2

وهو،لذريقالعربيسميهالذكطرودربكالملكالفئح،عامالاسبانملككان

المالكة،العائلةمنيكنلمأنهمع907م،هـ/59سنةاغتصابأالملكاغتصبالذي

)1(.عليهينقمونالسابقالملكابناءجعلمما

الملكوهواسبانيا،عرشعلىكانالذى2أ+)*ولويتيزاهوالسابقالملك

مشغولأسيئأملكأكانبانهالرواياتبعضوصفتهحبثملوكها،منالأخيرقبل

موقفهبسبب،عليهالحملةهذهوراءكانثالكنيسة(نالمعتقدومن)2(،الخاصةباموره

المشمامحةوسياسته،الحكمشؤونفىوتدخلهمالدينرجالامتيازاتمنالمتشدد

لاستعداءحافزأنلكوكان)3(.الدولةلمذهبالمخالفةوالمذاهبالأدياناصحابمع

نجحالذى،الجيشقوادأحدك!ل!!ه"،5رودربكبمساعدةبهوالإطاحةالكنبسة

مكانه.والجلوسالعرشعنإزاحئهفيبصعوبة

الملكضدالمعارضةرايةحملواويتيزا،السابقالملك()،أبناانوالحقيقة

لسياسةالمؤيدينالدينرجالصغارمنوبدعم،طليطلةاسقفبمساعدة،رودريك

الحربرياحتتجانبهمصزقأالقوطدولةفيالداخليالوضعفاستمر،السابقالملك

وآخر)4(.وقتبينالأهلية

.7صأالأنللسفتحةزيدانجرثي)1(

32.ص9691.رابعةطبعة،القاهرة،الأندلسفيالإسلامدولة:غانمحمد)2(

.4ص2،ج0391.بيروت.والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذاريابن)3(

بعد(.مافي)الكائوليكثةالأل!اسبوسيةإلىكم،78سنةطليطلةمجمعفيالقوطدولةمذهبتحول

68.صاسبانيا،فيالعربيةالدولة:بيضونإبراهيم)4(

)17(



بقصةخاصبشكلتنعلقوهى،الأندلسفتحعنرواية،زيدبانجرجىوضع

الاغداءرودريكالملكمحاولةإلىمشيرأوالفونس)1(،يوليانابنةفلورندابينالحب

التيالتاريخيةالروايةعنمنقولةالقصةهذهمل!فإنغه،وامتناعهافلورنداعلى

وسبته،طنجهبينالساحليالشريطعلىمستقلشبهحاكمأوكان،يوليانانتقول

بادابللتادبالنبيلةالأسرعادةعلىالقوطيالملكبلاطإلىفلورنداابنتهأرسل

،الجمالمنوافربحظتتمتعوكانت،رودريكفرآهاالقصر،وصيفاتالبلا!يين

عليها)2(.فاعتدى

وهولاسبانيا،الإسلاميالعربىالفتحعمليةفييوليانبدورسلمناإذاونحن

الملكمنالملوثلشرفهالانتقامومحاولة،ابنتهفلورنداحكايةأنإلا،محسوسلور

علىفيه،مشكوكامروهوإثباتها،حالفيواهيأ،سبباتكونانتعدرلا،رودريك

اتصالاتهلأن،الفتحعمليةفىبولياندورضكبابيعنيلافلورندا،اسطورةانتفاءأن

صداهالهاكان،العربمعالئعاونعلىوحملهمطليطلةفىالقوطيالملكخصوممع

منأكثريكونلناسبانيا،إلىحلفائهمدخولانهؤلاءاعتقدحيثالمؤثر،النفسي

لمصلحتهم.لتتهيماسرعانتاليبيةحملة

بعد،راسهإنقاذعلى،ذلكوراءمنحريصأكانيوليانانأبضأريبولا

ثقتهم،واكتسابإليهمالتوددفارادبكاملها،المنطقةأسيادالمسلمونالعرباصبحأن

الجديد)3(.الواقعضوءفيصعوبةافلآخرخيارلديهيكونانلون

طبقاتاربعمنيتالفالقوطيالمجتمعكان،الاجتماعيالصعيدوعلى

النبلاءطبقةوهي:بينها،مافيلتصارعمتماسكةغيروحداتإلىمنقسمأجعلته

العبيد.وطبقةالم!وصغاروالزراعالئجاروطبقةالدينرجالوطبقة

يغيروالماسبانيا،جنوبفياستقرواعندما،الغربيينالقوطأنوالحقيقة

النبلاءطبقةفظلتالرومانى،الحكمزمنسائدةكانتالتيالمجتمعنظممنكثيرأ

.9-8ص،الأندلسفتح:زيدانجرجي)1(

34.صتاريخك)بدونبيروت.للجامعيينالنشردار.الأندلسافئتاحتاريخ:القوطيةابن)2(

72.صاسبانيا،فيالعربيةالدولة:بيضونإبراهيم)3(
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هذهمنالملكباختياريقومالنبلاءمجلسوكانوالنفوذ،الغنىمنعليهكانتماعلى

هذهومنشجاعأ)2(.قائدأيكونانشرطعلى)1(الوراثةلاالانتخابطريقعنالطبقة

اقالبمعدةتضمالقوطيةاسبانياكانتفقد،والمدنالأقاليمحكاماختياريتمأيضأالطبقة

المدنمنعددعلىبشتملإقليموكل*لأ!،لوقمنهاكليحكمهولع7احللاأل!ول

)3(.الموظفينمنطائفةويعاونهم،س!الااهس!3فومسمنهاكليحكمح17مم!+ول+ا3

النبلاءطبقةرحمةتحتئعيشالم!وصغاروالزراعالتجارطبقةوظلت

اراضيهمالأحرارالزراعمنالقوطاغتصبانبعد،الكبرىبالإقطاعياتتتحكمالثي

فيها)4(.واستقروا

وبعمل،بالآلافتعدعددأ،الطبقاتاكبرفهى،)الأرقاء"،العبيدطبقةأما

جزءأويعتبرونهم،معاملتهميسيئونالذبنوالنبلاءالأغنياءأراضيفلاحةفيأفرادها

الفرصةالعبيدهؤلاءيتحينانغروفلا،حقوقلهميوجدلاحيثممتلكائهم،من

طبقتينفيالثلاثالطبقاتهذهنحصرانيمكنوبذلك5(أالوضعهذامنللتخلص

حتىبينهماالربطيمكنلامتحاجزتانطبقتانوهماالعبيد،وطبقةالأحرارطبقةهما:

)6(.الزواجطريقعن

34.ص،الأندلسفتح:زيدانجرجى)1(

134.ص،5891التاهرة،الغربيينالتوطدولة:طرخانايراهيم)2(

22.-21ص،الأندلسفجر:مؤنسحسين)3(

أءول!!!لااكا50لا:ااأ0،3أس!3هع73لا3الاول،ول4،3س!،ءول!،"3صألأحص!4ا،329+ا.!)4(

.265

ول!04!ول!)ححك!:7احلماحه!ح!صأأول0(443!تس!ص!"3،كاح!ول43!أ362.47914..!(5)

أ+

العربيةالنهضةدار،الأندلسفيوأثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد:عننتلأ

64.صأم،819بيروت

9"أ+ة30073لأ:11أ051أم39ءهل!لا3لاا+!5،485ء9!ه51.01+9.(6)

لالاكاأول،ولأم9لا"أهه:ااأ،+595051ء.!+!ه!!س!لم!+7213291.159!.51.

64.ص،اياندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالزيزعبدالسيد:عننقلأ
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تحولبعدكبيرشانلهااصبحالتيالدينرجالطبقةدورإغاليمكنولا

وماليا،روحيأالطبقةهذهفسيطرت.الآريوسيالمذهبونبذهمالكائوليكية،إلىالقوط

والأدبرة،للكناش!التابعةوالأوفافالضرائبمنالمعفاةالواسعةالأراضيتملكفهي

التساوسةكباروشكل)1(.الشعبلمصالحالنظردونالخاصةلمصالحهاتعملوأخنت

إلىثحولانلبثما،الكنيسةامورفىللنظرطليطلةفييعقدونهمجلسأالكاثوليك

إلايجئمعولاوالأسافنةالنبلاءيضمالذكططبطلةمجلسإلىئم،دينيسياسيمجلس

)2(.القوطللولةالمدنيالقانونتؤلفوقراراتهلحنعقاد،الملكدعاهإذا

فىاستغرقواالنينالقوطغدالحربيةالروحضعفت،السياسيالصعيدوعلى

المرشحينبينالدمويةوالمنافساثالمؤامراتههكثرتالذيالوقتفي،التزفحياة

لللولة.السباسبةالشؤونفيتتدخلاخذتالنيالكنبسةفوةههنمتكصا،للعرش

هـ/81-)68ص!ولح)5إخيكاعهدنهايةفيالسوءغايةاسبانياتبلغأنغروفلا

التسمبةحسبيخطشةاو2)+)*،ولويتبزاابنهعهدوبداية007م(،-687

سنةوفاتهحتى007مالثانيتشربنهـ/81شوالمنذالحكمتولىالذى،العربية

وارطباس5!لا+للاطهالمنداكبرهمصغار،ابناءثلاطةتاركأ807م،هـ/59

طهـدأ)1)س!يهـ)3(.طهـ7كلهـ+ولكلهـووقلةك!!33

الطنلابنهتعيينعلىاقدمغدماوبتيزابخلعافتىطليطلةمجلسانويبدو

واتنقس!ولساع!،53!*أرخشندشعمهوصايةتحتبعدهمنللعهدوليأوقلة

النبلاءوكبارالجيشقادةثحركإلىادىمما،مباشرةيخطشةوفاةقبلالقرارصدور

الثلاثة."ض!يط!ثمة"ويتيزاابناءلاستصغارهم،العرشفيالطامعين

امتبازاتمنالمتاثمددموقفهبسببويتيزابالملكاطاحتالكنيسةينوالأرجح

26.صالأنللس،فجر:مؤنسحسين)1(

64.ص،الأندلسفيواثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)2(

وكلة.والصوابطلاوله"ا5رملهاسمعليهالقوطيةابنأطلق)3(

.2ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن

024.صاجام،949القاهرةالرطيب،الأنللسض!صنمنالطيبننح:المترى
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لمذهبالمخالفةوالمذاهبالأديانأصحابمعالمئسامحةوسياستهالدينرجال

فىالثورةاندلعتوعندما)2(.الخاصةبامورهمشغولأسيئأملكأفاغبرته)1(،الدولة

وهذاجليقية.إلىالوصيمعللفرارالئلائة)،يخطشة"ويتيزاابناءاضطر،طليطلة

وهوالعرببة،الشممبةحسبلذربقأو05أول!هولرودريكامامالأمر،سهلما

الوصيفيالهزبمةإنزالهبعدوقلةمنالملكينتزعان،بقرطبةوحاكمهاباطقةلوق

سبتة،حاكميوليانعندوقلةفالتجا.اتباعهوتفرقالمعركةفىقتلالذيرخشندش)3(

وأرطباس.المندوهما،جانبهإلىالآخرينويتيزاولديرودريكاستبقىبينما

الجديدالملكيواليأحدهما،فريقينالإسبانيوالمجتمعالجبشانقسموبذلك

معهافعدتفوضىفيالبلادفدخلت)4(،وقلهالمخلوعالملكلؤلدوالأخر،رودرلك

الحكمتحتالمغربكانحينفيالاجتماجمة.حياتهاوفسدت،السياسيةوحدتها

الإسلام،رايةتحتوالعربالبربرعمادهاصتاسكةقوةيمل!،الإسلاميالعربي

الأندلس.وفتحالمضيقلعبورالسانحةالفرصةوينتظر

الغدضةيوليكشخصيةدور-3

بنالوليدابنهفخلفه407م،هـ/58سنةمروانبنالملكعبدالخليفةتوفى

شم!فييبقلمحيث،المغربفتحلإتمامنصيربنموسىأرسلالذكطالملكعبد

الذىزيادبنطارقوكانفلورندا.والديوليانيحكمهاالتيسبتةمدينةإلآإفريقيا

واعمالها،طنجةعلىموسىولاهوقدالبربر)5(،قبائلإحدى،الصدفقببلةإلىينتمي

موسىمعيوليانوتعاوناسلموا.ممنالبربرمنفارسألفعشرشمعةمعهوئرك

عذارىابن)1(

عنانمحمد)2(

عذاركيابن)3(

المقر!ي:

:مجهول)4(

،1867

زيدجرجي)5(

.4ص2ج،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:

32.صأج،الأندلسفيالإسلامدولة:

.3ص2ج،والمغربالأندلساخبارفيالمفربالبيان:

235.صأجالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفح

مدريد،بينهمالواقعةوالحروبامرائهاوذكرالأنثلسفتحفيمجموعةأخبار

.8ص

39.ص،الأندلسفتح:ان
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،العربغيرمنالمسلمينالمواليمنبرجالنلكيجربأن)هـرأىالذىنصيربن

وفيهم،والبربرالمواليمنآلافسبعةفاعد،الحملةللكيوليهطارقمنخيرأيرولم

الأندلس6إلىالزقاقبحربهميعبرانوامره،طارقإلىقيادتهموسلم،العرببعض

اليومذلكمنذوسميشاطئهعلىجبلأنزلواحتىيوليانلهمأعدهاسفنفىفعبره

")1(.طارقجبل

جبلبمضيقالزقاقبحرومضيق،طارقبجبلعرفالجبلأنصحيح

"جربوهلجهة،منيوليانشخصيةلؤضيحئاريخيا،يقتضيانهإلا،طارق

كانه(،،العربض!يرالمسلمينوالموالىالبربرمنبرجالاسبانيافتحنصيربنموسى

الغامضة،يوليانشخصيةإن.العربارواحعلىحفاظأالموتإلىإرسالهمأراد

الأندلسفتحوراءبانهتوحي،القديمةالمصالروحسبعنه،الكثيرةالأخباررغم

الأحيانبعضوفىفلورندا،ابنتهاسطورةأوبقصةمتمثلةشخصيةلاعلتارات

سيادةآخريملوبيزنطيأكانإذافيما،المؤرخينعلىالأمراخللطحتى،سياسية

سيادةيجسدبربريأاماسبانيا،فيالقوطمملكةيتبعقوطيأأم،افريقيةفيالبيزنطيين

مجرداعتبارهإلىاحيانأتصلالتيالافتراضاتهذهآخرإلىأرضهمعلىالبربر

المؤرخين.صنعمنأسطورة

وتحديد،شخصيتهمنالتثبتمنتمكنت،الحديثةالتاريخبةالدراساتلكن

طنجةبينالساحليالاثمربطعلىمستقلشبهحاكمأكانحيث)؟(،البيزنطيانتمانه

جانبمنالعسكريةللضغوطنتيجة،هناكالبيزنطيةالسيادةضعفمنتهزأوسبتة،

)3(.المسلمينالعرب

اسبانبافيالقوطيالحكممعومصالحعلاقاتلهكانتيولبانانويبدو

مؤثرأضده،ووقفرودريكانقلابعلىسخطولهذاويتيزا،الملكمعوبخاصة

49.صالأندلدر،فتح:زيدانجرجي)1(

54.-33صايانللس،فجر:مؤنسحسين)2(

71.صاسبانيا،فيالعربيةالدولة:بيضونإبراهيم)3(
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)1(.ابنيهلأحدالعرشاستردادمحاولئهفيالسابقالملكفريقمعالتعاون

التيالدوافعاهممننصير،بنموسىالعربىالقائدمعيوليانتحالفيعتبر

حول،إسبانيةوالثانيةعربيةإحداهما،روايتانوهناك.الأندلسفتحعلىشجعت

المسلمين.العربمعيوليانلتحالفالحقيقىالسبب

.الأسطورةشكلليتخذ،واضحبشكلالخيالفيهايبدر،الأصلالعربيةفالرواية

الجميلةإبنتهارسليوليانأنتروىحيث،الشخصىالانتقاموازععلىتقومفهي

طبقةعادةعلىجريأوتئادبلتتعلمطليطلةفيالقوطيالملكيالقصرإلىفلورندا

فاعلمتشرفها،علىواعتدىبجمالهااعجبرودريكالملكرآهاوعندماالنبلاء.

المسيح)،ودينقائلأ:الانتقامعلىوعزمالقصر،منفاخرجهاجرى،بماوالدها

")2(قدميهتحتولأحفرنملكهلأزيلن

للصيدصقورأإليهيرسلانيوليانمنطلبرودريكانالروايةوتضيف

لأدخلنبقيتلئن،المسيحوحقالملك"ايها:بقولهيوليانعليهفردعالته،علىجريأ

العربإدخالعلىعزمهبنلكويقصدقط(،،ملالهاعليكدخلماشذانقاتعليك

الأندلس.إلىالمسلمين

سيطرةبعدانهفتذكر،والواقعالحقيقةإلىالأقربوهى،الإسبانيةالروابةأما

يولبانإلىاتباعهمعويتبزابنوقلةالمخلوعالملكالتجا،الحكمعلىرودريك

الاتصالمنهوطلبويتيزا)3(،اسرةإلىوالنسبالقرابةبصلةيمتالذىسبتةحاكم

93.صأ،جالأفدلس،فىالإسلامدولة:عنانمحمد)1(

.8ص،اياندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن)2(

.5صامرائها،وذكراياندلسفتحفيمجموعةأخبار:مجهول

.9ص2ج،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن

.7صالأقطار،خبرفيالمعطارالروضالحميرى:

236.صالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفحالمتركي:

!عح!وللأه5م!ثا!!ل!7:ش!3ا!لأول30!هصك!لأوللأاول37الأه!م!3()

صأثاهكام!ولم!3*س!ص!3،ولح!ح!ملاأ!ل!298.1.ح5ر.

67.ص،الأندلسفىوآثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد:عننتلأ

1123

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


التخلصبعدوينسحبونبالغنائمسيكتفونالعربانمنهظنا،الأندلسلفتحبالعرب

وقلة.إلىالحكموشمليمرولريكمن

نعثرلملأننا،العربالقصاصخيالنسجمنهي،العربيةالروايةأنويبدو

الإسبانيةالشعبيةاياغانيفيدخلتانهامع،المعاصرةالإسبانيةالمصادرفيعليها

علىيكنلميوليانأنبدليل.تاريخيةحقيقةكانتلوكماالإسبانيبالتاريخلتخلالط

يوليانيحكمهاالثىسبتهانكمافلورندا،إبنئهإليهيرسلحتىبرودريكطيبةعلاقة

وقلة.المخلوعالملكطليعتهموفيرودريكحكمعلىللساخطينملجاإلىثحولت

إذكاءهونسجها،منالهثففلعل،العربيةالروايةأهمبةمننقلللافإننا،نلكورغم

ضدمعأوطليطلةسبتةوتجييش،رودريكفسادمدىوإظهار،النفسيالعاملنار

به.العسكريةالهزيمةإنزالقبلحكمه

عمليةفىيولياندورضبهابيعنيلافلورندا،اسطورةانتفاءفإن،وعليه

معالتعاونعلىوحملهمطليطلةفىرودريكالملكخصوممعإتصالاتهلأن،الفتح

الحلفاءدخولانهؤلاءاعتقدحيثالمؤئر،النفسيصداهالهاكان،المسلمينالعرب

لمصلحتهم.تنتهيماسرعانتاديبيةحملةمناكثريكونلن،العرب

العربيالفتحبعد،حكمهعلىالحفاظعلىحربصأكان،يوليانأنكما

يوليانحكمتحتتركوهاالتيسبتةباسئئناء،باسرهأفريقياشم!لساحلالإسلاهي

.العربئقةواكشمابالتوددفارادفيه،رغبالذى

طارقللقاءبنفسهتوجهسبتةحاكميولبانأنعلى،العربيةالمصادرولتقق

الفورعلىفقاده.الأندلسدخولفىالمساعدةعليهوعرض،طنجةحاكمزيادابن

الاتفاقوتم)1(،العرضبهذافرحب،القيروانفيمقيمأوكاننصيربنموسىإلى

59.صأن619القاهرة،والأندلسوافريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن)1(

.8ص،الأندلسإفتتاحتاريخ:القوطيةابن

.6ص2ج،والمغربالأندلساخبارفىالمغربالبيان:عذارىابن

.8ص،الأقطارخبرفىالمعطارالروض:الحميرى
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سنويةجزيةمقابلعرشهوقلةالمعزولالملكإلىليردجبشأموسىيجهزانعلى

.للعرببؤدبها

معقلهابوابعلىاصبحواوقد،والعربيولبانبينالاتصالجرىوهكذا

انويبدوزياد)1(.بنطارقطنجةواليالشانهذافيراسلغدماسبئة،فىالأخير

بنموسىفائدهإلىالرجوعقبلفيهرايأيعطلملكنه،الموضوعيفاجئهلمطارقأ

.القيروانفينصير

غداجتماعأانوقيل،ويوليانموسىبينمباشرةاتصالاتجرتوبالفعل

أحوالعلىموسىخد4وقفالشاطىء)2(علىالراسيةالسفنإحدىمتنعلىبينهما

علىللإشرافطنجةإلىينتقلانقبل،يوليانيقدمهاانيمكنالتىوالخدماتاسبانيا

.الكبرىالمهمةتنفبذ

للننحالنمابدفياليهوددور-4

،الطبقاتسائرمنمكروهةكانتالتيالبمودطبقةغدقليلأ،التوقفيجدر

منالديناختلافبسبباضطهثرهم،النينالكاثوليكالدينورجالالنبلاءوبخاصة

ئانية.جهةمنالرباوئعاطبهمالافصاثيةالحياةعلىاليهودسيطرةوبسببجهة،

والاستعانة،القوطدولةإسقاطعلىبعملوناسبانيا،فيكثرةوهماليهود،اخذوكذلك

)3(.الدينيةبالحريةالبهودفيهيتمتعحيث،المغربيحكمونالنينالمسلمينبالعرب

رودريكالملكحكماسقاطفياليهوددورإلىزيدانجرجيأشاروقد

الذي)هـيعقوب(،الخالمشخصيةجمروفلك.للأندلسالإسلاصالعربيللفتحوالتمطد

)هـشالومعبارةمئل.بهميحمعهكقبل،اليهوديةالعباراتبعض)،الفونس"يعلماخذ

فوهةفيليدخلاسري،مكانإلىبهساروقدموجمد")4(.اوطلهـاوعبارةعليخم"

277.ص،والأندلسوافريتيامصرفتوح:الحكمعبدابن)1(

.6ص2ج.والمغربالأندلساخبلرفيالمغربالبيانتارى:ابن)2(

العربية،النضةدارلمنقود،الفردوسإلىالمرصودالعربىالفتحمنالأندلس:شباروعصام)3(

06.ص2002،بيروت

08.ص،الأندلسفتح:زيدانجرجي)4(

(25)



فمشياواقفأالانسانبسعسردابإلىفانتهيادرجاتسبع)هـوهبطاثقيلحجررفعبعد

علىتتواطاسريةجمعيةيدي،هـبينبهفإذا")1(.الظلامفىالفونسيقودويعقوبفيه،

الملكضدصراعهفيالفونسيحتاجهالذىالوفيرالمالتملكوهي")2(الحكومةقلب

يخاطبوهواليهودمنهمالجمعةهذهاعضاءانإلى،)يعقوب"ويشير.رودريك

قانلأ:،الفونس

واجدادهم،آبائهمدينعلىزالوامايهودالجلسةهذهفيرايتهمالنينكل..".

يتظاهرونالاسبانيةالمملكةانحاءفيمنتشرينالدينهذااهلمنالألوفعنوينوبون

بسائرويقومون،القربانويتناولون،الكنائسفىالقداسفيحصرونبالنصرانية

رابناهموقد،المئاتاليومهذاصباحفيالكنيسةفىمنهموكانالمسيحبة،الفروض

رودريكبنصربدعونسمعناهموربما،الصلواتويتلونالأيقوناتأماميسجدون

قنله.يولونوهم

ويختزونهالماليجمعونوهماعوامأالغيظاوكظموالظلمهذاعلىصبرواوقد

والدكبدعلىبغيتهميبلغونكالواوما،النيرهذاتحتمنللنهوضالفرصةلاغتنام

بل،المنصبهذايستحقلاوهوالطاجمةهذاالمطامعاهلبهاسنبدلحتىالمرحوم

3(.بدك"أعلىالنجاةتكونانفنرجوالشرعيصاحبههوأنت

ادراكهاستغرابأزادهوممايهودى،هويعقوبخادمهأنالفونسأدركوهكذا

اوالنصرانيةاوالقتلبينوخيروهماليهوداضطهادفيشددواالقوطملوك"ان

ا")4(.تندثرلمولكنهاالبهوديةفاختفت،الباقونولمصربعضهمفهاجر،المهاجرة

تمامأالفونسبدركالسريةاليهوديةالجمعيةباعضاءاجتماعهبعدبهفإذا

سرأمتمسكينواستمروا،ارواحهمعلىحفاظأبالنصرانيةتظاهروااليهودمعظمان

ان"الرككماالدهاء.وابوابالئحفظطرقفيدقيفةغابةبعتبروهذا،اليهوديةبديانتهم

81.ص،الأندلسفتح:زيدانجرجي)1(

83.ص،ننسهالمرجع)2(

84.ص،ننسهالمرجع)3(

75.ص،ننسهالمرجع)4(
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الجندرجالمنواعضاؤهاوغيرهما")1(.ومصرالشامفيواسعةعلاقاتالجمعيةلهذه

)2(.المسيحيينعدادمنانهمالحكميوهمونوكلهم،الزراعأوالعمالأوالكنهةأو

باعتبار،الفاتحينبالعرباسبانيافياليهودترحيبزيدانجرجيوبوضح

ابناءهمالجديدبالدبنقامواالذينالعرب"إن:يعقوببقولوذلكعم،ابناءمعأانهم

عمنا")3(.ابناءالاعتباربهذافهم،اسحقأخيهابناءواليهود،ابراهيمإبناسماعيل

جميدهم.الرعايايعدونالذينالقوطحكممناليهودنفر،الأساسهذاوعلى

كانواماعلىالأصلبينالبلاداهل)هـتركواالفاتحينالعرباناليهودأدركحينفى

عليهولبسعملهيئعاطى،واعتقادهدبنهعلىمنهمكل،الفرساوالرومأيامفىعليه

الرومكانبمائقاسلازهيدةضراثبوهيعام،كلالجزيةاوالخراجأداءإلا

امثالها(،أ"(.منرعاياهميسومون

قولمننلكوبتضح،الفاتحبنالعربفدومينثظروناليهودجعلكله،وهذا

إليناباتونانهملوحبذا)يا:العربعنيقولوهو،السريةالجمعيةرئيسالبهودي

نافالأولىالرومبطارفةمنوطاةاخفكانواإذلأنهمالبلاد،هذاعلىفيستؤلون

عهدهمفىسواء،القوطملوكانينكرومما3(."أالقوطحكومةمنلناافضليكونوا

ممااللولة،سلامةعلىبالنأمرواتهموهماليهوداضطهثواالكاثولبكياوالاربوسي

6(.القوطأنبرمنالتخلصفيالتفكبرإلىاليهوددعا

الاسحيةالصبيةالدوافع-5

لمفصيرةضرةفيالأندلسبفتحعجلثالتيالإسلاميةالعرببةالدوافعتنعدد

85.ص،الأندلسفتح:زيدانجرجي)1(

84.ص،ننسهالمرجع)2(

86.ص،نفسهالمرجع)3(

87.ص،نفسهالمرجع)4(

88.ص،ننسهالمرجع)5(

63.ص،الأندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)6(
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إلىوالجهاد،الحربعلىالبربروحثالاستراتيجيالدافعمن،سنواثالسثتتجاوز

سبته.حاكميوليانمعوالتحالف،الاسلاميةالعربيةالبحريةنمو

الشعبين،بينالعنصرىوالتقارب،والأندلسالمغربببنالجغرافيالجوارإن

اللتينالمنطقئينهانينمنجعل،الفينيقيالاستعماركطالتوسعمنذالتاريخيوالتجانس

لكلوهامةواحدةاستراتيجيةمنطقةبمثابة،طارقجبلمضيقسوىبينهمايفصللا

ضرورةالثانيةدخوليصبحإذإحداهما،لدخولالفرصةلهسنحتمنولكلمنهما،

وحوده.لحمايةحتمية

لتعريبكافيةكانتسنة،سبعينللمغربالإسلامىالعربىالفتحاستغرق

سيطرواقدوالببزنطيونالرومانكانفإذا.الإسلامدخولهممعالبربرفبائلمعظم

إقليمإلىالمغربتحويلمنبتمكنوالمأنهمإلا،القرنونصفقرونثمانيةطيلة

فيالمغرباندمجحينفيإحتص.جيوشمجردظلوابل،بيزنطي،روماني

البربربعضكانوإنالإسلاص،العربيالطابعلهوصارالإسلاهية،العربيةالدولة

حتىوفلكالإسلا3،اعتنافهممنالرغمعلىالقديمةوحضارتهملغتهمعنيتخلوالم

الحاضر.عصرنا

الحربإلى،الإسلامواعئتاقهاتعريبهابعدالبربر،قبائللئوقانض!روفلا

طارقجبلمضيقعبورسوىامامهمبكنولم،المسلمينالعربغرارعلىوالجهاد

)1(.الغنائموكسبالجهادنحوالنزعةهذهلإشباع

طليطلةكنوزفئئيرللجهاد،مكملأالاقتصادىالدافعيكونأنيضيرلالذلك

وبخاصة،الاسلامرايةتحتمعاانضمواالنينالعرباوالبربرسواءالمقائلينشطة

مما،والاجتماعيالسياسيالضعفنتيجةالداخليالصراعمنتعانىكانتاسبانياأن

)2(.الجنوبمنأوالشمالمنعليهايقبلفائحلأىسهلةفريسةجعلها

48.صوالندلس،المغربتاريخفي:العبادىمخئاراحمد1()

ص!ط7:صأول؟*مم!لأه"ع-اااااه+ثاصك!س!!"سأولحثاس!5س!لالاول3،ص!لأولوللألأ)2(

ل!ولح-لأص!!أد!صأ0591.3أ+،.ء.3

1281

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


عدملهقتضي،الأندلسلفتحطارقحبلمضيقجمورفيالتفكيرمجردان

قاعدةإلىتونسئحولثوبالفعل.إسلاميعربيبحرىاسطولوجوداهميةإض!فال

البحرغربفيالإسلامرابةتحتالعربيالأسطولمنهالتلعحصلهنة،بحرية

مراحلمنالأخبرةالمرحلةإنجازمنالمسلمينالعربمكنتالتيوهي،المتوسط

.المغربفثح

العربيةالبحريةلعبئهالذيالدررعلىالعربيةالمصادرئركبزعدمورغم

بحريأنشاطأبذلواالمسلمينالعربانالمؤكدمنأنهإلا،الأندلسفئحفيالإسلاهية

وإرسالالبحرلهةالأساطيلوبناءالقواعدإنشاءيتطلبالذىالفتحهذالمئلاستعدادأ

الاستطلاعية.السرايا

يوللهانحليفهمسفنببعضاستعانواانالمسلمينالعربمهارةمنينقصولا

البحريةالموىعلىالأولىالدرجةفياغمدواانهمههشكلامماولكن،سبتهحاكم

الفئحتاريخفيمرةلأولاوروبااقئحمالذىالكبيرالفثحهذاثحق!سبيلفيالذاتية

)1(زيدانجرحيظنكمايولياناعدهاالئيالسننعلىفقطوليس،الإسلاميالعربي

المؤرخين.منوغيره

سفنعلى،المغربلفتحالبريةالحملاتمساندةفيالمسلمونالعرباعتمد

بفضل،تونسفيالأسطوللصناعةدارأالمسمواعندما،807مهـ/98سنةحتى،مصر

لستكملثم2(.أالنعمانبنحسانإلىلىعزالذىمرولنبنالملكعبدالأموىالخليفة

مصر)4(.فباطمنحماعةفلكفيساعدهوفد)3(،الصناعةداربناءنصيربنموسى

.49!صالأنللس:فتحزيدان)أثجرحي

ص2.جم5891بيروت-اللبنانيالكتابكداروالخبرالمبتداوديوان:العبرخلدون)2(ابن

.628

38.93،صأم،119الحزائر،والمغربإفريتيةبلادذكرفيالمغرب:البكرى)3(

.11ص،ام986هـ/أ286تونس.وثونسإفريقيةتاريخفيالمؤنس:دبنارابيابن

والأندلس.الممغربفيالإسلامهةالبحرلهةتاريخ:العبادىمختارواحمدسالمالحزيزعبدالسيد)4(

32.ص،أم969بيروت.الحربيةالن!مةدار
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السلطةعلىالصراعهوالأندلسلفتحالرئيسيالدافعأن،يتبينوهكذا

صراعهمفى"غيطشة(،ويتيزاالسابقالملكأبناءجانبإلىيوليانووقوفوالنفوذ

والكاثوليكيةالآريوسيةبينالمذهبيالصراعاغفالدون.رودريكالجديدالملكضد

رجالامتيازاتمنالمتشددويتيزاموقفبسبب،رودريكللصيبفيالكنيسةودور

الحكم.شؤونفىوتدخلهمالدين

البلادفيالحكمضدالمعارضةمعالفاتحينتحالفاهميةاغفاليمكنولا

انفسهموجدوافقد.المغربفتحهمبعد،المسلمونالعربفعلهماوهذافتحها.المنوى

علىيسيطرمنانالتاريخمجرياتمنوتبين،الأندلسعنيفصلهممضيقامام

الآخر.الطرفعلىللسيطرةالمضيقلعبوريستعدوانبدلاالأندلساوالمغرب

تملالتالتيالاسبانيةالمعارضةمعيتحالفونكيفالعربعرف،الصفهذاولتحقيق

حكممنللتخلصالفرصهلنتظرونالذلنالد!ودومعولتدزا،السابقالملكبابناء

الإسلامي.العربيالحكمظلفيستحققمصالحهمانلإدراكهم،رودريكالملك

دونالأندلسبفتحعجلتالتيالعواملاهممنيوليانمعالتحالفيبقىنلكومع

العربيالفتحلحمايةالاستراليجيالدافعمنالاسلاميةالعربيةالدوافعاهميةإغفال

رايةتحتالعربمعليثدمجواوالجهادالحربعلىالبربرحثإلى،المغربفي

الاسلامية.العربيةالبحريةدورعلىالتاكيدمع،الإسلام

1013



الثلألىالفصل

الألدلسفنحفيزيادبنوطارقنصيربنموسىدور

م(/071-715هـ19-69)

س!هنةحاكمبوليانمننصيربنموسىحذر-أ

م(711هـ/)29لكهواديفيوانتصارهزبادبنطارقحملة-2

للسفننماد!نطا!قحرقروابة-3

البرلهرمنللتخلصزيادبنطارقحملةفىالعربزج!مرواية-4

نصيرلهنموسىد!رواهمالزبادبنطالقدورابراز-5

نصيرلهنوموسىنطدبنطالقبينالخلافرواية-6

دهشق.إلىزيادبنوطارقثصيربنموسىعودة-7

م(715-714هـ/69-)59
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اصبححثى907م،هـ/59سنةللمغربالإسلاصالعربيالفئحتماقما

لافصيرةاربعمراحلففياوروبا.غربحنوبنحوالمضيقلعبورمفنوحأالطريق

،المعافريمالكبنطريفبهافامالثيالاستطلاعيةالفارةمن،سنواتالستتتعدى

بنالعزيزعبدابنهحملةثمنصدر،بنموسىوحملةزباد،بنطارقحملةإلى

اسملتحملايببربا،جزيرةلشبهاولاسبانياالاسلاميالعربيالفتحاسئكمل،موسى

غرناطةمملكةعلىثماسبانيا،جنوبعلىالجديدالاسمهذايقتصرانفبل،الأندلس

أم،294هـ/798سنةسقطتالتيالمملكةوهيالشرئي،الحنوبفيالصغبرة

نهائلها.الأندلسمعهالثضبع

س!تةحاكميولهانمننصيربنموسىحذر-ا

بنالوليدالأمويالخلبنةإلىفكتب،ببولبانوثققدنصيربنموسىيكنلم

يخئبرها،حئىبالسرايااولأالفثحيخوضبانيامرهالوليدفرد،!سئاننهالملكعبد

)1(.الأهوالالشدلدالزفاقبحرفيبالمسلمينيغرروالا

فطلب،الملكجمدبنالوللدالأمويالخلينةبنصيحةنصيربنموسىعمل

وبالفعل.نواياهصدقمنليناكد،الأندلسجنوبساحلعلىالغارةيشنانيولبانمن

الخبروشاعوعنم،وسبىففئل،الغارةوشن،مركبينفيالمضبقلهوليانعبر

237.صالرطيب،الأنللسلحصنمنالطيبننحالمترى:)1(
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)1(.للفتحالمسلمونفتحمس

قوادهكباراحدفارسلالاسنطلاعية،الغارةبهذهنصيربنموسىيكتفولم

المضيقفعبر.اخرىاستطلاعيةغارةفي،زرعةبابيويكنى،مالكبنطريف

الفرسانمنمائةبينهممقائل،خمسمائةمنمؤلفةسريةراسعلىسفناربعفي

فيسربتهمعنزلثم.071متموزهـ/19رمضانفىوذلك،المشاةمنوأربعمائة

منسلسلةشنومنهأم!7،ةأطريفمدينةأىبعد،مافياسمهحملالذيالمكان

الخضراء.والجزيرةطريفمدينةبين،للأندلسالجنوبىالساحلعلىالغارات

الكثير.المالوغنمسبىانبعدسالمأ،طنجةإلىمالكبنطريفوعاد

الإسبانية،المقاومةضعفمنوئاكد،يوليانبحلبفهنصيربنموسىوثقوعندها

الأندلس.فتحعلىعزمهواشتذ

م(711هـ/)29لكةواديفىوانتصارهزيادبنطارقحملة-2

منعناصرهاجذحملةراسعلىبربرى،وهوزياد،بنطارقاختباراق

هو،الإسلاميةالعربيةالفتوحاتتاريخفيمرةلأولتحدثسابقةوهيايضأ،البربر

أوليثانبعدنصير)2(،بنموسىبهاقامإيجابيةجريئةخطوةيعتبرمقصودقرار

أعمالهمفيالعربمشاركةإلىهؤلاءودفعتالبربر،معالمرنةسياستهثمارها

بنموسىراىحيث،الطرفينعلىإيجابيمردودالسياسةلهذهوكان.العسكرية

الذيالوقتفي،ولائهمواكشمابالعسكريةالبربرطاقاتمنالاستفادةأهميةنصير

علىالطليعىالدورذلكفيهممقدرين،العربمعالتعايشإلىيميلونهؤلاءفيهأخذ

والسباسي.الدينىالصعيدين

حتىاسمهحملالذىالمضيقزيادبنطارقعبر،الأساسهذاوعلى

214.217،صالرطيب،ايانللسغصنمنالطيبنفحالمقر!ي:)1(

الغربدار،إدريسومحمودميلادبنأحمدتحتيقإفريقيا،شمالتاريخ:الثعالبيالعزيزعبد)2(

92.03،ص،8791بيروت،الإسلامي
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معقل،سبتةمنجنودهمعبهاأقلعسفنمتنعلى"طارقجبل"مضيقاليوم

انناجمر)1(.الغايةلهذهالسفنبعضبتقديميبدوماعلىاسهمالذى،البيزنطييوليان

معظمبذلكئوحىكمافقط،سبتةعلىاقثصرثقدالعبورعمليةتكونانفينشك

لتامينلبس،اللازمةالسفنوفرتالتىهيالأرجحعلىتونسقاعدةلأن،المصادر

الخطيرالدورنكراندون.للحملةالخلفيةالخطوطلتامينأيضأولكنفقط،الانتقال

،القصوىبالسرعةالإسباناخبارآخرعلىالوقوففىوجهودهيوليانبهقامالذى

فىبدورهماتحركااللذينزيادبنوطارقنصيربنموسىخدمةفيوتوظيفها

المناسب.الوقت

غلبالذيبرباطنهرغدلكة،وادىمعركةفهيالفاصلةالمعركةاسمأما

انتهت،711مهـ/29سنةطاحنةمعركةجرتلكة،وادىففى.الوادىاسمعليه

شىءيعرفولمفلكبعداختفىالذيقائدهوفرار،الإسبانيللجيشمدمرةبهزبمة

)2(.القوميةالأساطيرفيإلاغه

رجب5الجمعةيومفيطنجةميناءمنزيادبنطارقحملةابحرتفقد

ولا.الإسلاميالعربيالأسطولسفنبعضمتنعلىم،711نبسان28هـ/29

مراكببعضاوليوليان)3(،تابعةفقطسفنأربعتكونأن،المصادرتذكركما،يعقل

استخدمهاللاندلس)4(الجنوبيالساحلعلىترددالذي"البيزنطيين"الرومتجار

والعتاد.الخيلعدامقاتلآلافسبعةلنقلكافية،بوليان

هييولياناعدهاالتيالسفنبانأيضأ،الروايةللكزيدانجرجياعتمدوقد

ذلكوفى.الزقاقبحراوالمضيقعبورفىزيادبنطارقحملةاستخدمتهاالتي

502.ص،والأندلسوافريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن)1(

15.ص2،ب،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن)2(

.6صامرائها،وذكرالأندلسفتحفيمجموعةاخبار:مجهول)3(

238.ص51جالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفحالمترى:

59.ص،والأندلسوأفريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن

.8ص2،ب،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن)4(
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بهمبعبرانوامرهطارقإلىفلالتهمثيوسفمحملةاعدنصيربنموسىانيقول

")1(.بوليانلهماعدهاسفنفيفعبره،الأندلسإلىالزقاقبحر

حليفهإلى،المهمةهذهمئلنصيربنموسىيعهدانيعقللافإنه،لذلك

اعتبرناوإذا.عليهيتوففالحملةمصيرولحعل،بهلثتهعظمثمهما،يوليانالأجنبي

وثلاثينخمسإلىيحئاجالحملةعبورفإن،جندىلمائئينتسعالواحدةالسفبنةان

إلىفئحتاج،الأربعالسفناما.والأفواثالمعداثلنفلاخرىسفنإلىإضافةسفينة

عدبدة.مراتفوجبعدفوجالدقلهاوهيالحملةعبورلنامبنيومينمناكثر

الذيالاسلاصالعربيالأسطولعلىاعثمدنصير،بنموسىانشك،لا

حملةجمورلئسهيل،تونسفيالبحريةقاعدئهمنانطلاقاالمغربساحليجوب

وايوليان!ملكهاالئيالأربعبالسفناستعانكانا!ابدأيضيرولازياد.بنطارق

لدىالريبةئثيرلاحئى،والخداعالحيلةفيإمعاناالببزنطيبن،التحارسفنبعض

بعني،لاوهذا.الأندلسشمالفيالباسكبتادلبانشغالهاثناءرودريكالقوطملك

فاعدةلهضمالذيللأندلسالجنوبيالساحلفينزولهاأثناءمقاومةللقلمالحملةأن

نسبةطارقجبلاسمحملانلبثماالذىبالجبلمئمللةللقوط،هامةاستراتيجية

بمضيقالضابعرفالحملةجمرنهالذ!المضيقواصبحزياد.بنطارقالفانحإلى

.طارقجبل

عاصمئهإلىبالعودةاسرعحتى،الحملةباخبارروردريكعلمانوما

المؤرخونبالغالئيقوائهجميعحشدبانئظارقرطبةنحوبهلقدمجيشأواعد،طليطلة

إلىالعددلبصلالفا)3(،سبعينوفيلالف)2(،مائةجمعانهفقيلتعدادها،فيالعرب

التوطيالجبشانوالأرحح،حدا.واضحةمبالغةوهذهالحمبرى)4(،معالفسنمائة

49.صاياندلس،فتح:زيدانجرجي)1(

.7صامرائهاهوذكراياندلسفتحفيمجموعةاخبار:محهول)2(

225.صأ،جالرطثبهالأنللسغصنمنالطيبنفحالمقر!:)3(

15.صاططار،خبرفيالمعطارالروضالحمير!ي:)4(
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ألفأ)1(.الأربعينيتجاوزلم

جنوبشنونةكورةفيورودريكزيادبنطارقبينالفاصلةالمعركةدارت

المعركةمكانحوليخئلفونالمؤرخينجعلتواسعةكورةوهى4اسبانياغرب

فيشنونة،كورةشمالولقا444حا4حلقةوادىفىحدثتانهاالبعضفيرىبداخلها.

ح(كا!3!!ن!5برباطواديعندالكورةجنوبفيحدثتانهاالآخرالبعضلرىحين

ولكال!،!4ةا!94ةط!+دالاخندابحيرةيخترقالذىالنهروهوبكة)2(،واديأو

فيرىبروفنسالليفيأمابكة.وادىلاسمتحريفلكةوادياسمأنهؤلاءوافترض

59ةطلكلمةتعرببانهعلىلكةوادىاسممفسرأ،البحيرةعندوقعتالمعركةان

.ه-)3(البحيرهاومعناطهحول3أو

حتىلكة،وادىمعركةوهي،المعركةاسمعلىالمؤرخونيتفق،ذلكورغم

فقدجنوبها،فياوشذونةكورةشمالفياكانوسواء،بكةوادىمنمحرفأكانولو

ثلاثةبعدأى711م،تموزأ9هـ/29رمضان28الأحديومفىالمعركةوقعت

منوتعتبر.اسمهحملالذيللمضيقزيادبنطارقحملةعبورمنيومأوثمانين

29شوال5الأحديوملتنتهى)4(،ايامثمانيةاستمرت،التاريخفيالفاصلةالمعارك

إغفاليمكنولا)5(.رودريكبجيشالساحقةالهزيمةبإنزالم،711تموز36هـ/

بالأخباروإمدادهزيادبنطارقجيشإرشادفىورجالهيوليانلعبهالذكماالدور

218.-217صأ،جالرطيب،ايانللسغصنمنالطيبنفحالمترى:)1(

.7ص،اياندلسافتئاحتاريخ:القوطيةابن)2(

،!7أ-5هم!7ولححا:11أ0(5أآ!194"ء3هة9+9وللا5لاا+ةول12،020.17.9.(3)

233.243،صأ،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبننحالمقر!ي:)4(

.11ص،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن

916.صالأقطار،خيرفيالمعطارالروض:الحميرى

ص4جأم،669بيروتصالرودار9491،القاهرة.التاريخفيالكاملالأئير:ابن

.926

69.ص،والأندلسوافريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن)5(
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رودريكالملكاستبقاهمااللنينويتيزاالسابقالملكينيدورعنفضلأ،والمعلومات

المعركة،الداءعليهللانقلابالفرصةفانتهزاوميسرتهالقوطىالجيشميمنةوقلدهما

اغقادأالحبشقادةمنكبيرعددإليهماوانضم،وطارقبوليانمعالقاقهماحسب

بعد،المغربإلىالعودةثم،والخيراثالغناثمعلىالحصولالمسلمينهدفأنمنهم

انبعدزيادبنطارقيدعلىالمعركةفيقرانهقيلالذىرودريكحكمإسقاط

وادكطفىنفسهرمىنهوطلنصير،بنموسىإلىبهوبعث)1(بالسيفراسهاجتز

منسرجعليهوكانايابيضفرسهوجدواالمسلمينواناثر)2(،علىلهيعثرولملكة

والزبرجد)3(.بالياقوتمكللذهب

بنطريفإليهاانضمالتيزيادبنطارقحملةبطولةإلىيشيركله،وهذا

شمعةعلىقسمالفيءلأنالفأ،عشرإل!ياصلمنآلافثلاثةمنهمفقضى،مالك

)4(.آلاف

الأسطورةدخل،الحملة!ادةفيزيادبنطارقلعبهالذىالهامالدوروبهذا

لتحقبقالرئيسيالحافزوكانهالمحمبحتالتيوالخطبةالسفنحرقروايةمعوبخاصة

الأندلس.قتحثملكة،وادىفىالنصر

للسفنزيلدبنطارقحرقرواية-3

الساحلنزولهبعد،للسفنزيادبنطارقإحراقعنالشائعةالروايةتحولت

ىاجنودهعلىيقطعكي،اسمهحملالذىالجبلعلىوسيطرتهللأندلسالجنوبي

الئيالأسطورةيشبهماإلى،الموتحتىفيقائلواالمغربإلىالانسحابفيلقكير

69.ص،والأندلسوافريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن)1(

15.ص2،ج،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيانعذار!ط:ابن

223.227،صأ،جالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفح:المقري

242.صأ،جالرطبب،،الأندلسافنناحناربخ:الفوطبةابن)2(

.9صامرائها،ونكرالأندلسفتحفىمجموعةأخبار:مجهول)3(

243.صا،جالرطيب،الأنللسغصنمنالطثبنفحالمقرى:)4(
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:يقولومطلعها،،الشهيرةخطبتهفيهادخلت

إلاواللهلكموليس،وراكلوالبحر،امامكمالعدوإنالمفر؟أين،الناس)،ايها

0،()1(...والصبرالصلاق

شحذأفيهايرىفالبعض،السفنإحراقسببحولالئلاثالرواياتوتختلف

الإدريسىروايتالشيرحينفىموتوا".او،طاتلوا:لجنودهطارقبقولللقتال

إلىمعهينزلوالنخالهمالنينالعربالجنودمنطارقخشيةإلى2(،أوالحميري

حالفىنصيربنموسىلدىضدهيوجهونهاقدالتيالتهممنبنلكفيتخلص،الجبل

.المغربنحوبالسفنانسحابهم

المؤرخونبمبلالتيالسفنحرقروايةنفياوإثباتيمكنلاكله،ذلكومع

حولالشكيدوركما.تاريخيكحدثاساسهامنصحتهاالكارإلىالمحدثون

علىالبربرىزيادبنطارقمئليعجزفريدةاثبيةقطعةتعتبرالتيالشطرةالخطبة

ملالهلأنهمفهمهاعلىحديثأالإسلامدخلواالنينالبربرجنودهيعجزكماصياغتها،

زيادبنلطارقخطبةوجودينفىلاالمنطقى،التحليلهذامئلولكنالبربر.من

جنودهلحثالتاريخيالموقفهذافيالبربرىباللعمانقالها،الفاتحينالقادةعادةعلى

القئال.علىالبربر

نسجمناوحقيقةكانتواق،والخطبةالروايةهذهمئلانفيه،شكلاومما

علىزيادبنطارقالبربرىالقائدبهقامالذىالبطوليالدورإلىتشيرفإنها،الخيال

الحكمتحتالقريبالأمم!حتىكانواالنينالبربرمنغاصرهاجذحملةراس

ارادنصيربنموسىانحقيقةهل،أخرىمسالةيطرحالأمروهذا.البيزنطي

.زيدانجرجيإشارةمنيبدوكما،الحملةهذهمئلفىبالبربرالتضحية

225.صإنجالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفحالمقرى:)1(

.171ص2،ج،3791القاهرة،والسياسةالامامة:!تيبةابن

404.ص4،ج،4891القاهرة.الزمانابناءوأنباءالأعيكوفيات:خلكانابن

36.ص1866،ليدن"،الروجارى،(.أو،الآفاقاختراقفىالمشتاقنزهة:الالريسى)2(

75.صالأ!طار،خبرفيالمعطارالروض:الحمير!

(93)



البربرمنللتخلصزيادبنطارقحملةفىالعربزجعدمروابة-4

لفتحالمضبقعبوريجربانأرادنصيربنموسىأن،زيدانجرجييذكر

يخاطرلمأنهيعنيمما.العربغيرالمسلمينوالبربرالموالىمنبرجالالأندلس

:يقولذلكوفي،الأهوالشديدبحرفيالعرببالجند

فيلهعونأهويكونانعلىالأندلسفتحموسىعلىيوليانعرض"فلما

)ولابالسرايايخوضهاأنعلىله،فاننيستاذنه،الوليدالخليفةإلىموسىبعث،ذلك

منبرجالذلكيجربانموسىفراى(6الأهوالشديدبحرفيبالمسلمينيغرر

الحملةهلالكقيادةيوليهطارقمنخيرأيرولم،العربغيرمنالمسلمينالموالي

إلىقيادتهموسلم-العرببعضوفيهم-والبربرالمواليمنآلافسبعةفاعد

")1(.الأندلسإلىالزقاقبحربهميعبرانوأمره،طارق

"شارلروايتهبهااستهلالتيالتاريخيةالمقدمةفيزيدانجرجىيعودثم

استشار،إفريقيةفىوهولموسىالفتحاسبابتهيات)هـولمافيذكر)؟(:"،الرحمنوعبد

يومئذوهم،العربجندفييفرطأنموسىبشافلم،وحنوهفوافقهذلكفيالخليفة

مناكثرهاحملةالمهمةللكفيفانفذفتحوها،التيالبلاداهلإلىبالقياسقليلون

".طارقلمولاهقيالتهموجعل-الأصليينإفريقيةسكان-البربر

زيادبنطارقهونفزه-)3(،منبربربأقائدأاختارنصيربنموسىانصحيح

.العربمنثلاثمائةباستثناء،البربرمنجميعهم)4(آلافسبعةمنحملةراسعلى

تحثسابقةايضأ،البربرمنعناصرهاجلحملةرأسعلىبربرىاختبارويعثبر

49.ص،الأندلسفتح:زيدانجرجي)1(

.9ص،الرحمنوعبدشارل:زيدانجرجي)2(

:نفزةعنللمعلومات)3(

والوصوالسهلوالعماروالخرابوالترىالمدنمعرفةفيالبلدانمعجم:الحمو!طياقوت

692.ص3،ج9791،بيروت،مكانكلفي

.6صامرائها،وذكرالأندلسفتحفيمجموعةاخبار:مجهول)4(

238.صأ،جالرطيب،الأنللع!غصنمنالطيبنفحالمقرى:

014(



كما،نصيربنموسىهدفيكنفلم.الإسلاميةالعربيةالفتوحاثتاريخفيمرةلأول

")1(،العربغيرالمسلمينالمواليمنبرجالذلكبجرب"أنزيدانجرجىيذكر

العواقب،مامونةغيرجديدةحملةفى")2(،العربجندفىيفرطأنيشا"لمأنهأو

المرنةسياستهثمارهاأولثتانبعد،موسىمنمقصودأقرارأالاختيارهذاكانبل

نااعتقدلذلك.العسكريةاعمالهمفيالعربمشاركةإلىهؤلاءودفعتالبربر،مع

اوللأنفبها،مبالغالأندلسحملةفيالمسلمبنبالبربرللتضحيةزيدانجرجىتفسير

"الأشراف"حملةعليهاأطلقسردينيافيالبيزنطيينضدالعربقادهابحريةحملة

)6(.العريقةالعربيةالعائلاتمنتكونتلأنها

المناطقسكانالبربر،منزيادبنطارقحملةتشكلت،الأساسهذاوعلى

نصيربنموسىيشالمذلكومع.الأندلسهوكبيرقطرلفتح،المغربفىالمفلؤحة

منعناصرهمعظمقياليأمجلسأفانشا،مطلقةبربريةسمةطارقلحملةتكونأن

عبدبنالوليدمولىالروميومغيث،المعافرىعامرأبىبنالملكعبدمل!:،العرب

أكثرهمفالبربر،الفتحخطةنجاحعلىحرصهيؤكدماوهذا،اللخميوعلقمة،الملك

مضبقسوى،،المغرب"بلادهمعنيفصلهالاالتىالأندلسببلادالعربمنمعرفة

رايةتحتمعأانضوائهمبعدبالعربثقتهممنتزيدالحملةهذهوملو،الزقاقبحر

الإسائم)4(.

لحملةياننلمالبربر،الجنودارواحعلىحفاظأنصير،بنموسىإقثم

بهيقومالذيالخطيرالدورإلىاطمانانبعدإلا،المضيقبعبورزياد،بنطارق

رودريكالملكخروجمنوتاكد،للفتحعمليأمهدتالتىالمعلوماتلؤفيرفييوليان

الطريقبجعلممااسبانيا)3(،شمالبنبلونةفىالباسكتمردلقمعطليطلةالعاصمةمن

49.ص،الأندلسفتح:زيدانجرجي1()

.9ص،الرحمنوعبدشارل:زيدانجرجي)2(

59.69،صإفريتيا،شمالتاريخ:الثعالبىالعزيزعبد)3(

68.صالمفقود،النردوسإلىالمرصودالعربيالنتحمناياندلس:شباروعصام)4(

923.صأ،جالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفحالمقرى:)5(
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.القوطمملكةعاصمةطلبطلةودخولاسبانيالفتحالحملةاماممفتوحأ

!سبعةتتجاوزلا،للمضبقجمرتغدماكانتزياد،بنطارقحملةانكما

يقودهللذىالقوطىالجب!ئ!مواجهةعلىتقوىلاالحملةوهذه،البربرمنوجفهم،آلاف

بحملةالمزيمةلإنزدكافالعلدهذاومللألفأ)1(،الأربعينحوالىيضموهورولريك

آلافخمسةإليهفارسلالمدد،يطلبنصيربنموسىإلىكتبالذىزيادبنطارق

الدوريؤكدمماالفأ،عشرالد!الحملةلتصبح،المضيقعبروا،مالكبنطريفبقيادة

العربالجنودوكنلك،الأندلسلفتحالتم!دفىالإسلاميالعربيالأسطوللعبهالذى

لكة.وادىمعركةئناءالقتالفيجانبهإلىوكانبطارقلحقالذىطريفبقيادة

عيقغدماالاخئيار،احسننصيربنموسىأن،النهايةفييعنيكله،وهذا

وراهن،الخطرةالمهمةلهذهبطلأعليهفراهن،الحملةهذهرأسعلىزيادبنطارق

الأندلس.لفتحالتمهيدفيالبربرعلى

نصيرلهنموسىد!دوإهمالزيادبنطالقدمرإبراز-5

،ويوليانالفونسواما:بالقول"،الأندلس،ثفتحروايتهزيدانجرجيبنهي

الواقعة،ئلكبعدمشقةلاقىوقلما،الأندلسفتحأتمحتىوجندهلطارقعونأفظلا

إلىجبشأفبعث...الناسقلوبفىالرعبوقعقحوهافلمااستجة...فىإلا

ومعظمهووسارتدمير،إلىوجيشأ،مالقةإلىوجيشأ،غرناطةإلىوجيشأ،قرطبة

كتبفيمفصلهوكماالفتحإتمامفيوسار...خاليةفوجدهاطليطلةإلىالجيش

")2(.التاريخ

وادىمعركةفيانتصارهبعد،بسريةعملزياد،بنطارقأنصحيح

القوطيالجيشفلولضداستجه)6!معركةوباست!اء.الكبيرةالمدننحوليتقدملكة،

218.صأ،جالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفحالمقركط:)1(

916.-168ص،الأندلسفتح،زيدانجرجي)2(

.9ص،الأندلسفتحفيمجموعةاخبار:مجهول)3(

421)



ثم.الشمالنحومسيرتهفياهميةذاتمقاومةالقائدهذايلقلم،عليهقضىالذى

طليطلةسقطتثمالكبير،الوادىنهرعلىالواقعةقرطبةفشمقط،المدنحرببدأت

الشمالنحوليصعد)2(،عسكريةحاميةههاضرك)1(،عنيفةمقاومةدونالقوطعاصمة

فياخيرأليصلالحجارةوادىمنطقةفيالعاصمةمنالهاربينفلولمتعقبا،الغربي

)3(،)،المائدة،العربيةالمصالرش!ميهاصغيرةمدينةإلى712مهـ/39سنةخريف

نصير.بنموسىتعليماتمنتظرأ،طليطلةإلىيعودانقبل

وكانيوحى،الشكلهذاعلىالأندلسفتحروايةبإنهائهزيدانجرجيولكن

الذكطنصيربنموسىبحقظلموهذا.وحدهزيادبنطارقيدعلىتمالأندلسفتح

موسىلهاخططانبعد،العسكرىالعربتاريخفيفتحاطولالمغربفىاستكمل

موسىلعبهالذىالدورنكرانيمكنلالنلكوخطواتها)4(.مراحلهاكلوتتبع،بنفسه

موسىالركضد.طليطلةفيوتوقفهزياد،بنطارقانلضاراتبعدنصيربن

كامنة،عسكريةثغطيةدوناسبانبا،فيالإسلاميةللقواتالواسعالانتشارخطورة

رمضانفيالعربمنجلهمالفأ)3(،عشرثمانيةبلغتجديدةقواتراسعلىفابحر

ثمشنونهمدينةعلىبالسيطرةالعسكريةعملياتهواستهل712محزيرانهـ/39

فعقدا.زيادبنطارقيتمركزحيثطليطلةنحوليتوجهومارده-)7(،)6(اشبيليةوقرمونة

نحوواحدةحملةفىمعأواشتركا.الفتحمنالثانيةالمرحلةلمناقشةحربيأمجلسأ

للأندلسالنهائيالفتحمعأأيديهماعلىليتحقق)8(،مرسومةخطةوفقالشرقىالشمال

15.-14ص،الأندلسفتحفيمجموعةاخبار:مجهول)1(

12.ص2،ب،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيانتار!:ابن)2(

14.ص،الأندلسفتحفيمجموعةأخبار:مجهول)3(

.8ص6791،العربيالكاتبدار،الأندلسأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية:الضبي)4(

15.ص،الأندلسفتحفيمجموعةأخبار:مجهول)5(

39.ص(،تاريخ)بدونالقاهرة،العربىالمغربمؤسسنصيربنموسىالعدو!ي،)6(

176.صالأقطار،خبرفيالمعطارالروض:الحميرى)7(

123.صأ،ب،التاريخفيالكاملالأئير:ابن)8(
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طارقبهقامالذيالهاماللورنكرانيمكنلاكله،ذلكمنالرغموعلى

القضاءفيالإسراعوضرورةلكة،وادىفىانتصارهاهميةادركالذىزياد،بن

فيتجمعهمخطورةمنحذرهالذ!طيوليانبنصيحةعملأ.القوطىالجيشفلولعلى

مما،القوطعلىملكأوفلةحليفهتنصيبوإمكانيةفيها،والتحصنطليطلةالعاصمة

البلاد.فتحيعرقل

القوطفلولتجمعنتيجةبشدةقاومتالتىاستجةالقلعةنحوطارقاتجه،لذلك

صاحبارغمانلبثمالكنه،طليطلةالعاصمةعنالأولالدفاعيالخطفشكلتفيها،

جيشهبمعظممسرعأطارقمضىثم)1(.الجزيةعليهوفرض،الصلحعلىالقلعة

شبهكانتفقد،م712هـ/39سنةتذكرمقاومةدونفدخلها،طليطلةالعاصمةنحو

والفضةالذهبمنهائلةغنائمواصابفلة")2(.قومفياليهوداىفيها"ليسخالية

وقصورها)3(.العاصمةكنائسمنالنفيسةوالآثاروالتحف

انوكالت،الأندلسغربمنالشماليالجزءفىالقوطيةالمقاومةتجمعت

وهنا.إشبيليةعلىسيطرتهاإحكاممنئمكنثلولصالحهاالعسكرىالوضعتغير

زياد.بنوطارقنصيربنموسىبينالخلافالمؤرخينبعضيذكر

زيكبنوطرقنصيرلهنموسىبينالخلافرواية-6

إزاءبالارليابشعورخالجهقدنصيربنموسىانالمؤرخينبعضاعتقد

أنبعد4(،لكةأوادىفيانتصارهإئرالتفردإلىسينزعانهفظنزياد،بنطارق

.9صامرائها،وذكرالأندلسفتحفيمجموعةأخبار:مجهول)1(

244.صأ،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفح:المقري

17.ص2،ج،والمغربالأندلسأخبارفىالمغربالبيان:عذارىابن)2(

248.صأ،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفحالمترى:

131.صالأفطار،خبرفيالمعطارالروضالحميرى:)3(

027.صأ،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفحالمقرى:

76.صالأنللس،فجر:مؤنسحسن)4(
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يشاركنصيربنموسىجعلتحسد)1(اننفاضةفكانتاعمنه،غرورحالةعاش

مخالفثهعلىزيادبنطارقوبخنصيربنموسىانفيلكما.الأندلسفثحفي

،وامرهواصطلحا،،طارقإليهفاغذر،الوسطمنالأندلساقتحامفىبتسرعه،لرايه

الخلافعنفيلومهما)2(.جيوشهفيخلفهموسىوسار،اصحابهفيامامهبالتقدم

ببنمحكمأتدبيرأومدبرةسلفامعدةكانتالأندلسفتحخطةفلعل)6إ،القائدينبين

عنل!محربيةخطةوهي.يوليانمعبالتعاونزياد،بنوطارقنصيربنموسى

الأندلسطارقافتحمانفبعد،كماشةفكيبينبالعدوالإيقاعإلىتؤدىلأنها،براعة

بالتقاءالتطويقخطةلتنثهي،الغربنحوآخرطريقفيموسىئحركالوسطمن

بالقوطالهزيمةإنزالبعدحدثماوهذانفسها.طليطلةالقوطيةالعاصمةعندالقائدين

هذهفياثهسيفبدراويعول.713مايلولهـ/49الحجةذيفيسدفويلامعركةفي

فيدفنهوتمنصير)4(،بنموسىبنمروانيدعلىمصرعهرودريكلقى،المعركة

جرحسيذكرحينفي.الاسبانيةالملاحممنالكثيرحولهلئدرر7أ3صبيزومدبنة

)6(.العربالمؤرخلنعرارعلىلكة)؟(،وادىمعركةفيمصرعهلفيانهزلدان

702.ص،وايالدلسوافريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن1()

16.ص12ج،والمفربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن

255.صأ،جالرطيب،الأنللسعصنمنالطيبننحالمقر!:)2(

702.ص،وايانللسوافربقيةمصرفثوح:الحكمعبدابن)3(

69.ص2،ج،والمغرباياندلساخبارفيالمغربالببان:عذاريابن

35.36،ص،الأندلسافنتاحناريخ:النوطهةابن

د!4هول04.ل!3حه7ح4!له:س!ل!45أ30لأهحع1،اول37!أهول4ح301لأ!كلهع3ءولس!"3هـ،،له(4)

03151

99.صالأنللم!،فيوأثارهمالمسلم!تاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد:صنقلأ

158.صالأددلس،فتح:زبدانجرجي)5(

69.ص،والأندلسوافريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن)6(

15.ص2،جوالمفرب،الأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذار!يابن

1223.227صأ،جالرطيب،الأنللسعصنمنالطثبنفح:المتري

.9ص6امراثهاوذكرالأندلسفتحفيمجموعةاخبار:مجهول
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حسبزيادبنطارقحملةنجاحلأن،القائدينبينخلافلاانه،والحقيقة

فتوجه،الملائمالوقتفيالحاسمةقراراتهلاتخاذنصيربنموسىدفع،المرسومةالخطة

بعضوافاضتاسهبتكماغرور،حالةاوحسدانتفاضةتكنفلم.المعركةأرضإلى

بعد)1(.مافىوطارقموسىللقاءالقصصىوصفهاسيماولا،التاريخيةالكتابات

اوبالحسداتهمتهعندمانصير،بنموسىالقائدالكتاباتهذهظلمتلقد

اطولباستكمالتملالتكبيرةبإنجازاتيرلتط،المغربفىالعسكرىفتاريخه،الطمع

والبربرالعرببينالتلاحمروحوبإرساء،الإسلاميالعربيالفتحتاريخفيفتح

خطتهلمتابعةحملةراسعلىبنفسهينتقلان،الطبيعيمنوكان.الإسلامرايةتحت

غرارعلىالأندلسفيعسكريةبمهمةإليهعهدالذيزيادبنطارقحملةنجاحبعد

خالجولو،موسىقائدهاوامرطارقنفذالحالتينكلتاوفي.طنجةفىقبلأإليهعهدما

الأربعةابنائهمنبواحدلاستبدله،طارقإزاءبالارليابشعورأىنصيربنموسى

إلىونزعبرايهاستقلطارقأأنصخولو.الفتحفيطارقجانبإلىبرزواالذين

)2(.مهامهبمارسمنصبهفياستمرلمالكة،وادىفيانتصارهبعدالتفرد،

يصدرهاالتيالأوامرينفذمنضبطأفائدأكانزيادبنطارقأنفبرأينا،لذلك

القائدين.ببنالتامالتنسيقعنيعبرممانصير،بنموسىقائده

الخلافإزالةليسفال!فحربيأ،مجلسأعقداقد،وطارقموسىكانوإذا

الموقفبحثالهدفبل،طارقلمولاةموسىتانيبعنوالحديث،القائدينبين

بينهماالمنافسةادعاءاتتسقطوهنا.الفتحمنالتاليةالمرحلةومناقشةالعامالعسكرى

الجدل.حولهاكثرالتي

نحوزبادبنطارقومعهنصيربنموسىسار،م714هـ/59سنةربيعففي

35.36،ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن)1(

.8ص،الأندلسرجدأخبارفيالملتمسبغية:الضبى

08.صاسبانيا،فيالعربيةالدولة:بيضونإبراهيم)2(
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طارقفسارطريقأ،منهماكلسلكئمالبيضاء"."المدينةالعربسماهاالتىسرقسطة

علىواستؤلى،المسلمبنطاعةفيشيةإقليمفدخل،إبرولنهراليسرىالضفةبحذاء

حصنوافئتحإبرو،لنهراليمنىالضفةبحذاءموسىسارحينفىواستؤرقة.أماية

الجنوبية.فرنساحدودغدالشمالىالبحرشاطىءوبلغ،اشتؤريشودخل،بارو

استقداميطلبلم،الملكعبدبنالوليدالأموىالخليفةانيؤكدكله،وهذا

لأسباببل،زيدانجرجياشاركمابينهما،الخلافلحل،دمشقإلىوطارقموسى

مرحلةكلفىالئريث،وضرورة،للأندلسالإسلاميالعربيبالفتحتتعلقأخرى

الفتح.مراحلمنكبيرة

دمشقإلىزيادبنوطارقنصيربنموسىعودة-7

م(715-714هـ/69-)59

رسولالروميمغيثجاء،الأندلسشماللفتحنصيربنموسىتحركأثناء

دمشق.إلىوالعودة،الفتحوإيقافالأندلسمنبالخروجيامره،الملكعبدبنالوليد

تاخروعند!ماجليقية)1(،يفتحريثماقليلأبالئمهلالخليفةرسولإقناعمنموسىوتمكن

ووافاه،العودةمنبدأيجدفلمنصر،أبايكنىآخررسولأالخليفةأرسل،العودةفي

الطريق.فىزيادبنطارق

فوصلوا،الأندلسجنوبإلىالخليفةورسولىطارقبصحبةموسىعاد

اشرافمنمائةومعهدمشقإلىمضىئم.إشبيليةثم،قرطبةإلىومنها،طليطلة

فمر،الأندلسغنانممنالكثيرالشيءوراءهويجرالبربر،قادةمنومائةالعرب

الخليفةاخوالملكعبدبنسلبمانالأميروافاهقيل،فلسطينوفي.بمصرثمبالقيروان

مريض،الخليفةلأنالإبطاء،منهطالبأ،إليهكتبأنهقيلكما،عهدهووليالوليد

لكن.مقامهذلكفيعظم،سليمانخلافةاولفىالغنائمبلالكدمشقموسىفيدخل

258.صأ،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفحالمقرى:)1(
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الثانيكانونهـ/69الأولىجمادىفىدمشقووصل،الطلبهذارفضموسى

بعدالخلافةثولىالذيالملكعبدبنسلبمانعليهفحقدبحنضر،والخلبفة715م

)1(.عليهغضبهجاموصب،وصولهمنيومأاربعين

الملكعبدبنسليمانموقفولعل،الروايةبهذهالجزميمكنلاذلك،ومع

بعدالخلافةعنوالأندلسالمغربلفصلنصيربنموسىسعيمنبلغهماإلىيعود

ضربهاالتيوالبرونزيةالذهبيةالعملةإغفالدونعلبهما)2(.الثلاثةاولادهولىان

وكانت،713مهـ/49سنةالجندروانبلصرف)3(بطليطلةالقوطيةالسكةدارفي

البرونزلةالعملةحملتحينفي،وعربيةلاتبنيةكتابيةنقوشأتحملالذهبيةالعملة

وجهبن.وصورةنصيربنموسىاسم

طريقهفيوهو،الشامبلادفيمنسيافقبراماثنصبربنموسىانوقيل

ئدخلبفضلغهعفاالملكعبدبنسليمانانقيلكما.971مهـ/79سنةالحجإلى

وانه،الثمانبنشارتوفدبشيخوخئهرحمةجانبهإلىفاسئبقاهالعزيز،عبدبنعمر

)4(.الحجإلىطربقهفيوهوماتعندمابرفقتهكان

لت!نهي،نصبربنموسىمعدمشقإلىفدمزبادبنطارقانفبهشكلاومما

الفاتحبنالفادةمعظمنهابةعندداليلأ،النوففبسندعيمماصمت.فىايضأفصنه

وهي،الإسلاميةالعربيةالدولةعلبهافامتالنيالناربخيةالاننصاراتصنعواالذين

كما،والأندلسالمغربفينصيربنموسىاثبتفقد.خاصةدراسةتتطلبنهاية

عنشانأيقلانلا،المسلمينفادةاعظممنانهما،الأندلسفيزيادبنطارقاثبت

فراشعلىبل،المعركةفيالئلانةيمثولم،المسلولاللهسيفالوليدبنخالد

)3(.الموت

262.صأ،جالرطيب،الأندلسض!صنمنالطيبنفحالمترى:)1(

03.ص2،ج،والمنربالأندلساخبارفيالمفربالبيان:عذارىابن)2(

99.ص،الأندلسفيوأئارهمالمسلمينئاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)3(

184.صوالسباسة،الإمامةقتببة:ابن)4(

81.صالمفقود،الفردوسإلىالمرصودالعربيالفئحمنالأندلس:شباروعصام)3(
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الئالثالفصل

)فرنسا(غالةبلادفتحفشل

المسيحيةالمقاومةحركةونمو

م(هـ/717-732أ)89-14

م(717هـ/)89موسىبنالعزيزعبداغنيال-أ

)فرنسا(غالةبلادفتحمحاولة-2

م(731-717أهـ/13-)89

بوردومدلنةوفئحالغافقىالرحمنع!هد-3

النصارىأسرىببعفياليهودعلىالعرباعنماد-4

"بلاطبواتييهفىالغافقىالرحمنعبدواستشهادالمسلمينهز!مة-5

الأولنشرين31-25هـ/114رمضان7-)1الشهداء"

م(732

1914





انلبثوما،بوردوفتحوتم،الغافقيالرحمنعبدالعربىالقائدبطولةبرزت

القائدهذااستشهاداثرعلىالأندلسداخللينكمشالاسلاميالعربيالتوسعتراجع

114سنة)هـفرنسا"غالةبلادداخلالشهداء""بلاطاوبواتييهموقعةفيالعربي

الروابةتحملالذىشارلالفرنجةقائدفيهاانلضرالتيالموقعةوهيم.732هـ/

)!ارئل"لعبالباباعل!هاطلقانئصارهونتدجهالغافدى،الرحمنعبداسممعاسمه

المطرفة.أى

م(717هـ/)89موسىبنالعزيزعهداغنيال-أ

بنحبيبيتقدمهمقوادهكباردبرهالمؤامرة،موسىبنالعزيزعبدتعرض

فاغتالوه،التميمينابغةبنوزياد،البلوكطعذرةبنوزباد،نافعبنعقبةبنعبدةأبي

ارملةأ!ل!ولها4ايلةمنزواجهبعدتنصرانهاشاعواثم717م)1(.هـ/89سنة

بلغتهوبعدمامنها،بئاثيروانه،،عاصم"أمبتعرفاصبحتالتيرودريك

الملك،عبدبنسليمانالأموىالخليفةمنوالدهلقيهاالتيالسيئةالمعاملةعنالأخبار

بالأندلس.والاستقلراميةلبنيالدعوةخلععلىعازم

هيالعزيز،جمدابنهاغيالثمنصير،بنلموسىالحزينةالنهايةكانتفهل

21.صأمرائها،وذكرالأندلسفتحفيمجموعةأخبار:مجهول)1(

31.ص2،جهوالمغرباياندلسأخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن

.11ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن

213ص،والأندلسوأفريقيةمصرفتوح:الحكمعبدابن

)511



ادىالذيالطموحوهواوروبا،فتحفيالعربببن،القائدينهنينطموحعرقلتالتي

نفسه؟الأمويالخليفةمنافستهماخشبةمنهماالتخلصإلى

الجيشقادةكباروبينموسىبنالعزيزعبدبينالعخةانيبدو،يكنومهما

اولادهمعنصيربنموسىنالهاالتيالشهرةتكونانيمنعولا.للغايةسيئةكانت

افربقبةعلىاستخلفهالذىاللهوجمدالأندلسعلىاستخلفهالذىالعزيزعبدالثلاثة

ولابةفيبطمحمنهمكلألأن،وحسدهمالقادةلغبرةكافية،طنجةولاهالذىومروان

نفسهالأمويالخليفةخشبةالأمرهذامل!يثيرانبمنعلاكما.افريقيةاوالأندلس

فاسئبقى،والأندلسالمغربداخلواسعةمنطقةفيواولادهنصيربنموسىنفوذمن

الله.جمداياكبرالابنمكانافريقيةعلىيزيدبنمحمدوولى،جانبهإلىموسى

الأندلسولايةنصير،بنموسىاختابنوهو،اللخميحبيببنايوبتولىوعندما

فماذا،ولايتهمناشهرستةبعدالملكعبدبنسليمانعزلهالعزيز،عبدمقثلبعد

)1(؟قتلهمنموسىبنالعزيزعبدعلىدسمنالخليفةكانلويمنع

العزبزوعبدزيادبنوطارقنصيربنموسىانفيه،شكلامماولكن

انكما.الأندلسفئحفيإليهمالفضلبعودالنينالكبارالثلاثةالقادةهم،موسىابن

لهويعود،الأندلسولاةا!ممنكان،ولايتهقصررغم،موسىبنالعزيزعبد

اولوهو.الاسلاميةالعربيةالسيادةدعائموتثبيتالأندلسفتحاستكمالفىالفضل

ارملةالقوطيةاجيلامنوتزوج،القوطالسكانلاستعرابومهدإداريأ،البلادنظممن

فيالإسلاميالعربيالتوسعامامالأمرسهلماوهذا.السياقهذاضمنرودريك

نراجعه.ثمفرنسا

32.ص2،ج،والمغربالأندلساخبارفىالمغربالبيان:عذارىابن)1(

11.ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن

173.-017ص،والسياسةالامامة:قتيبةابن

263.صا،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفحالمقرى:
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"فرنسا"غالةلهلادفتحمحاولة-2

(م731هـ/717-ا13)89-

عربيةولايةإلى716م،هـ/79سنةفثحهااستكمالبعد،الأندلستحولت

واربعينإحدىطيلةبدمشقالأمويةللخلافةئابعة،ورائيةوغيرمستقلةغير،إسلامية

ولاةيعينالذىهوالفيرواناميروكان756م(.-716أهـ/38-)79سنة

)1(.الأحيانأغلبالأندلس

التيالأندلسعندالإسلاميالعربىالفتحيتؤقفلاأنالطبيعىمنوكان

غالةبلادوفئح)البرينيه(البرتجبالعبورلأنلأوروبا،الغربيةالبوابةتمل!

علىالقسطنطينيةإلىوصولأباسرهالأوروببةالقارةجنوبفتحيعنى)فرنسا(،

إسلاهية.عربيةبحيرةإلىالمتوسطالبحروتحويلالبوسفور،ضفاف

للاندلس،المتاخمالجنوبففي،مستقلةإماراتإلىمنقسمة،غالةبلادوكانت

وآجدونيماربونةالعاصمة:السبعالملنأى43"حءأول!ثأسبتمانياإمارةتوجد

برديلوعاصمتهااكيئانيادوقيةعنفضلأ،وماغليونوقرقشونهولودافوببزييه

افينيون،وعاصمتهابروفانسإمارةتقع،الروننهرعلىالشرقوفي"بوردو".

الفرنجةلمملكةتابعةالشماليةالمنطقةوكانت،ليونوعاصمتهابرغندياوإمارة

)3(.،الكبيرة)،الأرضباسمأيضأمجتمعةالأقاليمهذهوعرفت)،الميروفنجية")2(.

وثمانيةسنئينطيلةالأندلستولىالذكطالئقفيالرحمنعبدبنالحرولعل

مدينةحتىغالةبلادغزامناولهوم(،971-717أهـ/55-)89أشهر

بجهودارتبطتالبلادهذهلفتحالفعليةالمحاولةأنهه،شكلامماولكنأربونة)4(.

81.ص،والأندلسالمغربتاريخفيالحباد!ط:مختاراحمد)1(

137.ص،الأندلسفىوأثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)2(

سأغ3أ-ح3هس!7؟ول)ءةااأ031أحع4ح1،مم!!4"5ولح7ول3يا)4*ولح،+1،!75.65.(3)

حس!3440:صأأ*أح،305؟ه؟!اءكه4ء)!حهول4لاأ314؟434ءس!ول)!حهول4أ))س!!3"أس!3ول!أء،!(4)

0111!

134.ص،الأندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيدعننقلأ
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مالكبنالسمحوهم:جميعأ،واستشهثواالبرثجبالجمرواالولاةكبارمنأربعة

حزيرانأ5أهـ/20الحجةذى9في)تولوز(طلوشةفياستشهدالذكطالخولاني

أهـ/70سنةسانسبلدةبلوغهلدىاسد!شهدالذىالكلبيسحلمبنوعنبسه721م،

الشهداء")بلاطبويتييهفياسئشهدالذىالغا!ياللهجمدبنالرحمنوجمد725م،

.م732أهـ/14سنة

هذهفحولتسبتمانيا،عاصمة!ولولهكاث!*اربونة)1(فتحمنالسمحتمكن

اكيتانيادوقيةدخلثم.غالةبلاد!حنحوللانطلاقإسلاميةعرببةقاعدةإلىالمدينة

فيالمدبنة،لسوارقرباودوالدوقلهفتصدىوله+،15ول3حطلوشةمدينةليحاصر

أهـ/20الحجةذى9الثلاثاءيومفيواستشهادهالسمحبهزيمةانتهتكبيرةموقعة

الحملةبقاياوينقذ،الانسحابعمليةالغافقيالرحمنعبدليقود721م،حزيرانأ5

اربونة.نحومتراجعأ

قرقشونةفدخل،السبعبمدنهاسبتمانياإمارةفتحاستكمالمنعنبسةوتمكن

يتوغللملكنهوفتحها.ليونمدبنةبلغحتىاتجهثم.مقاومةدوننبموفتح،عنوة

الذىاودوالدوقمعئحالفهإلىنلكويعود،مالكبنالسمحفعلكمااكيتانيافي

الأربعاء7يومالروناعاليفياولؤنمدينةبلغحتىبرضكديةإقليمفتحفىساعده

الانتصاراتحققالذىهوالتحالفهذاولعل.725مآب22أهـ/70الثانيربيع

بلدةأماموصلتانهاقيلوالتي)2(الحملةهذهمل!منصؤقعةتكنلمالتيالمتتالية

صمدتوفد،باريسجنوبمترأكيلوثحثينمناكثرئبعدلاوهي5+!5،سانس

ولهكامال!)3(.ايبوناسففهاشجاعةبسبب

فتحها،التيالمدنفيعسكريةحامياتتركإلىسحيمبنعنبسةيبادرولم

فعندما.هامةإنجازاتمنالمسلمينالعربحرمماوهذا،بسرعةيغالرهاكانبل

سأش!7أ-3!هس!7)4؟ول:أ+0،3ح*ا!4)،س!!!"3ولعولول3الا،حول،ث!+1،ح85.(1)

253.ص،الأندلسفجر؟مؤنسحسين)2(

سأخ7أ-3!ءل!ها،؟ول:ا+ا3أهء43حا"ص!!4"3ولح7لا3اولءح!ول،+1،!95.(3)
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لهتصدى،الاضطراباتبعضتشهدكانتالئيقرطبةإلىالعودةغبسةقرر

اللهجمدبنعنرةليقود)1(،المعاركإحدىفيواستشهد،العودةطريقفيالفرنجة

أربونة.إلىمتراجعاالحملةفلولالفهرى

بوردومدينةوفتحالفافقىالرحمنجمد-3

نت!جةاضطراباتبفحرة،سحيمبنغبسةاسد!ئمهادبعدالأندلم!،مرت

سنواتستخصولاةستةعلبهاتعاقبفقد.المسلمينبيننشبتالتيالخلافات

الحملةرغمالفئح،حملاتمعهالؤقفت731م(،-725أهـ/13-)701فقط

سنةالكنانيعببدبنالهيثمالواليزمنبورغديانحوائجهتالتىالمحدودةالعسكرية

.972مأهـ/11

القيرواناميرقيمنالأندلسولايةالغافقياللهجمدبنالرحمنعبدتقلد

بعد،والفتحللجهادمتحمسوهو،731مأهـ/13سنةفدخلها،الحبحاببناللهعبيد

الحجةذى9فيمالكبنالسمحواستشهادتولوزهزيمةينسلمفهو.انتظارطول

اربونة.نحومنسحبأالحملةفلولبنفسهقادعنثما721،حزيرانأ5هـ/أ20

مدروسة،خطةوفق،غالةبلادلفتحالعدةيعد،الغا!يالرحمنعبدأخذ،لنلك

غالبيةجعلمما،الأندلسداخلالعرببينالقبليالصراعفياشتدوقتفي،ومنظمة

خمسبينيتراوحالذىالجبشهذاومل!.البربرمنحولهاحتشدالذىالكبيرالجيش

يكنلماقمنظمأ،فتحأغالةبلادوضحالنصربتحقيقكفيلألف،ومائةالفأوسبعين

أوروبا.سائرفيالفتحمتابعة

الفرنجةمملكةثمأكيئانيادوقيةهو،الرئيسيالغافقيالرحمنجمدهدفكان

بنالسمححملةسلكتهالذىالتقليدىالطريقحملتهشملكلملنلك)،الميروفنجية(،.

نبرةعاصمةبنبلونهمنخرجبلسبتمانيا،إقليمجمرسحيمبنغبسةحملةاومالك

26.ص2،ج،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان!ارى:ابن)1(
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متجهأالبيرينيه)1(،جبالفيالرونسفالممروعبرم،732أهـ/14سنةصيف

مدينةلاسنعادةالرونوادىإلىفرقةفيهأرسلالذىالوقتفىأكيتانيا،نحورأسأ

عنداودوبالدوقالهزيمةوأنزلشمالأ.الرئيسيهدفهعنإلهاءعمليةفيجنوبأآرل

جمدعبرحبنفي،بشارلمستنجدأشمالأليتقهقر،الغاروننهرروافدأحدالدوردوني

مصبه.عندتقعالتيبورودالعاصمةغوةوفتحالنهر،هذاالغافقيالرحمن

النصارىأسرىبيعفياليهودعلىالصل!اغماد-4

هانىءالقائدان،زيدانجرجييذكر،الغنائمولقسيمبوردو،مدينةفتحبعد

السلاسل،أوبالحبالبعضإلىبعضهمشدوقد،عديدينوكانواالأسرىإلىتحول

اقشمامهمولكنالغنائمجملةمنالأسرىهؤلاء"إنلهم:قائلأالقوادإلىوالتفت

يهودمنجماعةجاءحتىكلامهيتم)هـولمالتجار")2(.اين،للبيعفاعرضوهممتعذر

منللتكسبالحملةصحبواقدوكانوا،الإسلاممدنمنوض!يرهماوقرطبةالقيروان

")3(.التجارةهذهأمثال

الأسير"اشتزىحيث،للاسرىهروناليهودىالتاجرشراءكيفيةيصفثم

فمراطفالأ،ونساءصفوفأصفوهمقد)ثوكانواالسبايابيععمليةيصفكما")4(.بدينار

بالايماءإليهبتضرعنوالنساء،الوجوهفىيتفرسوهوالهويناءء(هانى)القائدبهم

احد")5(.إلىيلتفتلاوهو،العربيةيعرفنلالأنهنوالعطاء

يلقدملمنبدينار")6(.والغلام،دنانيربخمسةالمراة)طضنزبدانجرجىحدد

القيمة.هذهنصفيدفعثانيةيتقدموالذكط،للاختيارأولأ

صحيح.النصارىالأسرىمناليهودانتقامقضيةزيدانجرجيطرحكما

265.صالأنللس،فجر:مؤنسحسين)1(

13.ص،الرحمنوعبدشارل:زيدانجرجي)2(

.14ص،نفسهالمرجع)3(

.14ص،نفسهالمرجع)4(

14.ص،ننسهالمرجع)5(

.13ص،نفسهالمرجع)6(
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ارادفمن،بالمالالأسرىنبيعهمثجاراليهود)ثولكن:الغافقيالرحمنعبدقولحسب

جمدمنطلبتسالمةانإلأ")1(.بالمالمنهمافئداهاسيرهيفتذيانالبلادأهلمن

الأسرىلبتاعوناليهود)بعضلأنالبهود)2(،إلىالنصارىاسرىبيعمنعالرحمن

أسرىاليهودابتاعماوكثيرأ،قبلمنايديهمعلىيسامونهكانوالماانتقامأبهملللتكيل

سرأ")6(.قتلوهمثمالنصارى

،)داتوس"عنبحديئه،المسلمينالعربقناةمنزيدانجرجييغمزثم

دائوس،وحكاية.يشاهدهعربىكلقتلويحاول،العربيكرهإفرنجيشابوهو

سارأنهوموجزها"،الرحمنوعبد)،شارلروابةمن)4(واحدةصفحةفيزويت

فيالقريبةقلعتهمإلىأمهوساقوابيتهونابوابلدتهالمسلمون"فدخل،الحربإلى

جوادهساق،لأمهحدثبماوعلمالقتالميدانمنالشبابعادفلماالسبايا...جملة

بعضعليهمواطلموصدةالقلعةوجدواوهناك.رفاقهبعضومعهالقلعةتلكإلى

وقدغدكماسيرةاميإنلهم:فقال.غرضهمعنسائلينسورهافوقمنالمسلمين

فإنناوإلا،نركبهالذىالجواداعطبنناإذاإلاامكنعطبكلاله:ففالوالاخذها،جئت

...إليهورموهرأسهااحتزوارآهمداثوس،رفضوعندما")5(.عينيكامامنذبحها

ويبكيوجههيلطمجعلالأسواروراءلاحئجابهمالقاتلينإلىالوصولأعجزهولما

لااعوامبضعةداتوسعلىمضىوقد...كالمجنونوشمالأيمينأفرسهويركض

")6(.ببلهأصيبكانهاحدأيجالسولايتكلم

النين)،القاللين"بيصفهمإذ،المسلمينالعربإلىيسيءالكلامهذامل!

حدثواالنينالعربالفاتحبنشيمةمنليسوهذا"النبح"،بالأسرىيهدلون

36.ص،الرحمنوعبدشارل:زيدانجرجي)1(

35.ص،ننسهالمرجع)2(

36.ص،نفسهالمرجع)3(

87.ص،نفسهالمرجع)4(

87.ص،نفسهالمرجع)5(

87.ص،ننسهالمرجع)6(
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بناتمنهيداتوسحكايةوملوحسنةمعاملةبعاملونوهمالأسرىافتداءشروط

تاريخية،حقيقةكانتلووحتى،الروايةسياقضمنليدخلها،زيدانجرجيافكار

وجرجى.المسلمينالعربأخلاقإلىابدأئشيرلافرديةحالثةكونهاتعدولافإنها

وسالمةحسانوصوليصفغدما،الحسنةالمعاملةهذهويذكريعود،نفسهزيدان

السورخارجالناسفرايابورلو،اسوارعلىأشرفاقد)ثوكانا:فيقولبوردو،إلى

واق،الرفقمنبهصملوابمافرحيناسراهملافتداءخرجواوقدووحدانأ،زرافات

وهمواالأسرىبتاصافدكانوامنسبماولانرعا،الرفقبهذاضاقواقداليهودكان

(،)1(.كارهينفاذغواغهمبالتخليالأمرجاءهمثمبهم،للاتجاربحملهم

حكايئهكانتلندائوسامنبحمنحولالشكيطرحأيضأ،الكلامهذاومل!

المراةتلكنبحوامنهمالمسلمونالعربوليساليهوديكونلافلماذاتاربخية،حقيقة

انئقامقضيةعلىركززيدانجرجيانوبخاصة.داتوسجوادعلىيحصلوالملأنهم

.النصارىالأسرىمناليهود

ث!بلاطبوانييهفيالغففىالرحمنجمدواسنشهادالمسلمبنهزيمة-5

(م732الأولتشرين31هـ/أ14رمضك7-)1الشهداء(،

العرببيناوجهة،منوالبربرالعرببينسواء،الداخليةالنزاعاتكانت

جمدهزيمةإلىادتالتيالعواملمن،ويمنيفيسيحزبينإلىانقسمواوقدانفسهم

تشرين31أهـ/14رمضان7فيواستشهادهالشهداء")بلاطفيالغافقيالرحمن

الأموبةالسياسةسباقضمن،للبربرالعربالولاةمعاملةسوءكانكما.732مالأول

وإعلان،الخوارجمذهبلاتباعللبربردافعأ،العربىالجنستفضيلعلىالقائمة

2(.أالأندلسثمالمغربفىالثورة

81.ص،الرحمنوعبدشارل:زيدانجرجي)1(

79.صالمفقودهالفردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس:شباروعصام)2(
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علىمسلمابيبنيزبدولايةمنذ،المغربفيوالبربرالعرببينالنزاعبدا

072م،أهـ/51سنةالملكعبدبنيزيدالأمويالخليفةعهدفي)القيرولن)1(أفريقية

الحزبضد(الشمال)عربالقيسيللحزبالمطلقتاببدهيعلناموىخليفةأولوهو

الجنسسيادةمبداعلىتقومالأمويةاللولةسياسةكانتضد(.الجنوب)عرباليمني

الإسلام.ريةتحتانضوتالتيالعناصربقبةعلىوتفضيلهالعربي

"الميروفنجية"،الفرنجةبمملكة،المحدقالخطرشارلادركثانبةجهةومن

منالشماليينالجندوطلب،غالةانحاءسائرمنالجيوشفجمعاكيتانيا،سقوطبعد

والسكسون،والسوافالألمانمنإليهمينضمومنالفرنجةتلاحموبنلك.الرينحدود

اودومعخلافهللاسىبدورهالذىشارلنداءولئواالكبير،بالخطرشعرواغدما

متماسكغيرالغافقيالرحمنعبدجيشكانحينفيمعه.متحالفااكيئانيا،لوق

اليمنيينالعرببينالقبليوالصراعمونوسة،زجممهممقئلمنذالبربرنقمةنتيجة

)2(.المسلمينوحدةلقرقفيساهممما،والقيسيين

وهو،شارلالفرنجةفائدمعاكيئانبادوقاودوتحالفالهزيمةاسبابومن

ملرعلىالحفاظبعدمالغافقيالرحمنعبداخطافقد.المسلمينللعربالسابقالحليف

بتحالفهمازيادبنوطارقنصيربنموسىفعلهماغرارعلىاودو،معالتحالفهذا

الأندلس.ضحقيسبتةحاكميوليانمع

الكلبيسحيمبنغبسةتجربةمنيستفدلمالغاضي،الرحمنجمدانيبدو

،الدوقهذاملرإلىبحاجةغالةبلادفتحكانضداكبتانيا.دوقأودومعتحالفالذى

قحلهئمحثىزيادبنلطارقالكببرالعونقدمالذىسبتةحاكميوليانشارعلى

الأنللس.

وكادشرطانية.علىعاملأوكاناودو،للدوقحليفأالبربرىمونوسةاصبح

32.صامرانها،ونكرالأندلسفتحفيمجموعةاخبار:محهول)1(

48.صأب،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن

921.صا،جالرطيب،الأنللسعصنمنالطيبننحالمقرى:)2(

195)



الرحمنعبدينصحمونوسةفاخذابيها،معدبرتهاالتيالمكيدةتنفيذللمباجةيتمأن

فسارعبالأمر،علمالغافقيالرحمنعبدلكناكيتانيا.لدوضةالتعرضبعدمالغافقي

فقبض،جانبهإلىيقاتللنمونوسةأنأدركعندما،الخطرذلكمنالعربإنقاذإلى

الخليفةإلىالغنائمجملةفيوأرسلهالمباجةزوجتهأسركما،راسهواجتز،عليه

وابيها)2(.لمباجةمكيدةبذلكوأحبطت)1(.بدمشقالأمو!هما

أكيتانيادوقأودوتحالفالأكيتانية،زوجتهوأسرالبربرىمونوسةوبمقئل

كارلوباسمايضأويعرف)،الميروفنجية"،الفرنجةمملكةفيالقصرمحافظشارلمع

قارلة.العربيةالمصادروفي2(،أط"ه!ا5

ماالإسلاميالعربىالفتحتوقف)بواتييه"،اوالشهداء""بلاطهزبمةومع

حلتالثيوالاضطراباتالفتننتيجةبل،الفرنجةقوةبسببلاالبيرينيه،جبالوراء

فتحهماواستردادجنوبأالزحفعلىمارئلشارلشجعمما،والأندلسبالمغرب

لمالفرنجةمملكةفيإسلاميةعربيةثغرةاربونةظلتذلكورغم.المسلمونالعرب

المسنميت،دفاعهارغم،سقطتانلبثتمالكنهااستعالتها،منمارئلشارليتمكن

133سنةعصك!!ل!!*أحص!حالقصيرببانالمعروفالئانيببانابنهيدعلى

الأندلسبينالالضالانقطعوبذلك975م)5(،هـ/أ41سنةوقيل751م)4(،هـ/

والبربر،العرببينسواء،الداخليةللنزاعاتالحتميةالنتيجةهيوهذهوسبتمانيا.

ظلفيوالفتحالجهادفييستمرانجيشلأىيمكنلاحيث،أنفسهمالعرببينأو

اهلبينالمسيحيةالمقاومةحركةنمومعأيضأمواجهةفىنفسهيجدبل،الانقسامات

المفتوحة.البلاد

بمثابة،للأندلسالإسلاهيالعربيالفتحاهملهاالتيكوفادونجاثغرةكانت

148.ص،العربتاريخمختصر:علىأميرسيد)1(

126.ص،الرحمنوعبدشارل:زيدانجرجي)2(

صأش!7أ-!735ح،؟ول):ا)أ05(أ3ح4س!)،مم!"3!!ءولولول3ول)ول!تحو+1،!55.(3)

015.ص،الأندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)4(

192.صالأنللس،فجر:مؤنسحسين)3(
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سنة)توفيبلاىبقيادةالمقاومةحركةانطلقتفمنها،المسيحيةاسبانيادولةنواة

فقدبعد.مافيالإسبانلدىالأسطورةيشبهماإلىتحولالذى737م(أهـ/91

مملكةيؤسسوهو،الأندلسشمالفيالمسبحيينلدىالمقاومةروحبثمنتمكن

التيالمناطقلضموهي،وتشمعتنمواخذتالنيالصغيرة"استورقة،اشتوريش

وذلك،الجبالخلفالواقعةوالمدنواستورقةجيليقيةمئلالمسلمونالعربهجرها

وثوابةالكلبيضراربنحسامالخطارابيبينالصراعواثناء.البربرثورةبسبب

هجرهاجديدةمناطقالمملكةهذهضمتم،743أهـ/28سنةالجذاميسلامةابن

يعرفصارالذيالأندلسمنالغربيالشماليوالركنليونمدينةفبهابماالمسلمون

973أهـ/04-)122الأولالفونسوالملكبلايحفيديدعلىونلك،ليونبمملكة

الكائوليكي)1(.ايالقاطوليقي،اوبطرةبناذفونشالعربويسميه757م(-

يتمتعونامراءعليهاوجمنت،والحصونالقلاعمنسلسلةليونمملكةوافامت

القلاعمنطقةباسموعرفتالمسلمبن،هجماتردمنليتمكنواالذاتيبالاستقل!

الميلادى،العاشرالهجرى/الرابعالقرنفياتحدثالتيالقلاعوهيكاا)ح،5!ح،3

بمملكةتعرفوصارت،ولهك!1،3ح3ولكا!ح!غونزالسفرنانامرائهااقوىبزعامة

العرببة)2(.المصالرفيوردكما"فشتالة"او،لبونمملكةعنالمستقلةشأ،))أ(43

سنةوعشريناربعطيلةالأندلسشهدئهاالتىالداخليةالنزاعاتفإنوهكذا،

الفتحعملياتلؤقففيالرئيسيالعاملئعتبر756م(،-732أهـ/38-)114

مملكةقيامعنهنتجمما،ثانيةجهةمنالمسبحيةالمقاومةحركةنمووفيجهة،من

فشتالة.مملكةثملبون

ثوراتفاندلعث،والعربالبربربينالصراعفيهاستمرالذيالوقتفيهذا

انقسمواالنبنانفسهمالعرببينالصراععنفضلأ،والأندلسالمغربفيالبربر

وبمنبة.فبسبةإلى

372.ص،الإسلامملوكمنالاحئلامقبلبويعفيمنالأعلاماعمد:الخطيبابن)1(

69.صالمفقود،الفردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمناياندلس:شباروعصام)2(

)611





الرابعالفصل

الألدلسفىالأموبةالامارة

م(929-756هـ/316-)138

الأمويةالامارةوناس!بسالداخلالأولالرحمنعبدالأمير-أ

م(788-756أهـ/72-)138

الداخل!ةسياسته-أ

وشارلمانالمنصورجصرأبيمعالخارجةسباسته-لط

الذه!هىوالعصر"الأوسط"الثاشالرحمنعبدالأمير-2

852لم(-822هـ/238-)602

الداخليةسياسئه-أ

الخارثيةسياسته-ب

قرطبةالعاصمةفىالمركزيةالسلطةضعف-3

م(129-852هـ/003-)238
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الأمويةللخلافةئابعةإسلامبة،عربيةولايةإلىفئحها،بعدالأندلسنحولت

العاصمةوبسقوط736م(.-716هـ/أ38-)79سنةاربعبنطيلةبدمشق

منعلىالعباسيينواجهازم،075ايار7أهـ/32رمضان25فيدمشقالأموية

،)الداخل"معاويةبنالرحمنعبدهوواحد،اميرتمكنالأموبين،الأمراءمنتبقى

الخلاطةعنمستفلةامويةإمارةلبؤسس،الأندلسإلىثمالمفرب،إلىالفرارمن

هذهوعرفت929(.-756هـ/316-)138سنةأ73طبلةاسنمرتالعباسبة،

الئاني.الرحمنجمدعهدالذهبي!مرهاالأمويةالامارة

الأمويةالامارةوناسيس"الداخل(،الأولالرحمنع!دالأمير-أ

م(788-756أهـ/72-)138

جمدبنهشامالأمويالخليفةحفبدمعاويةبنالرحمنعبدايأمبرفضى

نخولينطلق،فلسطينببنيتنقلوهوثمشق،منفرارهمنذسنواث،خمس،الملك

امه)1(،إلبهاللتميالتيالبربريةثغزةفبيلةعنداسنفرحتى،القيروانإلىومنهامصر

)3(.الأندلسنحوطارقجبلمضيقعبرئم)؟(،سبتةقرب

منذبسرعة،حولهالفرسانجمعمنمعاولة،بنالرحمنجمدالأمبرتمكن

لببايعه755م،الأولتشرينأ1أهـ/38الثانيربيعآخرفيالأندلسدخوله

61.ص2ج،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن)1(

664.صالأنللس،فحر:مونسحسين)2(

701.صالمنقود،النردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس:شباروعصام)3(
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ثم.756مآذارأهـ/38شوالفياشبيليةدخولهبعد)1(،الأندلسغربأهلجميع

وحليفهالفهرييوسفبقيادةالولايةبجيشالهزيمةانزالهبعد،قرطبةالعاصمةدخل

756م.ايار15أهـ/38الحجةذى15فيالمضارةمعركةفي،حاتمبنالصميل

إلىالداخلأي)،الداخل"،بلقب،قرطبةإلىمعاويةبنالرحمنعبدوبدخول

كما)2(.العباسيةالخلافةعنمستقلةوراثيةأمويةإمارةإلىمعهتحولتالتيالأندلس

امارةوتولواالاسمهذاحملواامراءئلاثةاوللأنه،الأولالرحمنجمدبالأميرعرف

الأنللس.

بانلشعوره،خليفةنفسه،،"الداخلالأولالرحمنعبدالأميريعلنلم

والمدبنة)3(،مكةالحرمبنحاميهوالشرعيالخليفةوأنتتعدد،لاواحدةالخلاطة

له.الدعاءبقطعاكتفىالذكطالعباسيالخليفةأى،المقدسبيتوثالئهما

الداخليةسيالشه-أ

الأميرانجازاتأهم،قرطبةغربشمالفيالصيفيالرصافةقصرويعد

خارجالملكعبدبنهشامالخليفةجدهقصرغرارعلىبناهالذىالأولالرحمنجمد

الجانبيةالمدينةتعنيالرصافةلأن،نفسهالاسميحملكانحيث)4(،دمشقمدينة

)5(.العاصمةبجوار

الرحمنجمدالأميربناهفقد،الرصافةقصرشأهميةقرطبةجامعيقلولا

عليهالقومكانتالتيالصغيرةالأرضإليهضمانبعد785م،أهـ/96سنةالأول

الأموىللجامعبنائهغدالملكعبدبنالوليدفعلهماغرارعلىبنجنت)6(،سانكنيسة

الجامعمنالمقتبسةالشامبةالمؤثراتقرطبةجامعفيتبدوأنغروفلا.بدمشق

25.ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن)1(

915.صالمفقود،افردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس:شباروعصام)2(

228.ص،المقدمة:خلدونابن)3(

591.ص2،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبفتحالمقرى:)4(

.116صالمفقود،الفردوسإلىالمرصودالعربىالفتحمنالأندلسشبارو:عصام)3(

902.ص،الأندلسفيوآثارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)6(
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)1(.بدمشقالأموى

بسور،قرطبةالعاصمةتحصينغلى،الأولالرحمنعبدالأميروعمد

حكمه،طيلةقضىوالثيالبربر،اوالعربمنسواء،الداخليةالثوراتمنلحمايتها

قرطبةحاميةوأنالف،المئةبلغانهقيلقويجبش!علىايضامعتمدأيواجهها،وهو

ألفأ)؟(.أربعينبلغت

وشارلمانالمنصورجفرأبيهعالخلرجيةسياسنه-ب

لتعود،الأندلساستردادالمنصور،جعفرابوالثانيالعباسيالخليفةحاول

الأندلس،غربجنوبباجةحاميةقاثدالبحصبيمغيثبنالعلاءفدعم،عباسيةولاية

الأندلس.علىواليأيكونبانووعده

معقتلهمنوتمكنالعلاء،علىانتصر،الأولالرحمنعبدالأميرلكن

هذاخطورةالمنصورجعفربوفالرك764م.أهـ/47سنةرجالهمنكببرعدد

فاطلقضده)3(،الثوراتمواجهةفي،والعنفالشدةسياستهالتعالذيالأمويالأمير

هذاوبينبينناالبحرجعلالذيدثه"الحمد:يقولوهو")4(،قريش"صقرلقبعليه

")5(.الشيطان

المسلمين،العربمنالأندلساستردادالكارولخيةالدولةملكشارلمانحاول

مشروعهئحقيققبل،الجنوبيةحدودهتامينبى،البابويةمنومعنوىمادىبدعم

سليمانمعواتفق"المقدسة)،الرومانيةالغربيةالامبراطوريةبإحباءالمتمئلالكبير

جمدالأميرضدثارالذىالأندلسشمالفىسرقسطةحاكم،)الأعرابى(،يقظانبن

.الأولالرحمن

أهـ/61سنةالبيرينيهجبالفيالرونسفالممرشارلمانجمرإنوما

سأش!3أ-ه،75ح41؟ول:أث!0،3أ3حس!4ا،مم!!!"3حول7لا3الماولحح!،+1،!921.(1)

24.67،ص2،-الرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفحالمقرى:)2(

.112صالمنتود،النردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس:شباروعصام)3(

9.15،ص،الاسلامملوكمنالاحئلامقبلبويعفيمنالاعلاماعم!:الخطيبابن)4(

34.صالأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن)5(
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عليهفانقلب،لاسنقبالهالاعرابيبقظانبنسليمانسرقسطةواليخرجحتى،778م

ملكإلىالمدينةنسليمرافضاسرفسطة،اهالينزعمالذ!طالأنصارىبحيبنالحسين

.الانسحابإلىشارلمانفاضطر،مسيحياجنبى

الرونسفال،ممرثعبروهي،العودةطربقفي،شارلمانبحملةالكارثةحلت

أهـ/61القعدةذى16في"البشكنس)1(قبانلمنمفاجىءلهجومئعرضثانبعد

إلىتحولالذي)هـرولان"بلهنهمومن،القادةكبارمنكببرعددفقتلم،778آب15

عرفتوالتيببطولنهثشيدالثيالفرنسيةالملحمةوضعمع،قرونثلاثةبعداسطورة

منالرضععلىالمسيحيةبطلشارلمانثمجبدمنهاوالهدف"،رولان،)انشودةباسم

بعنيما،البشكنسقبائلاماماو6الأولالرحمنجمدالأميرامامسواءالكبرىهزيمته

التارلخية)2(.الحقيقةعنبعيدةوفائعئحملرولانانشودةان

فاثملكما،الأندلساستردادمنشارلمانالكارولنجيةالدرلةملكفشلوبذلك

ماكزس6لهتابعةعباسيةولايةاعالتهافيالمنصورجعفرابوالعباسيالخلبفةقبله

امويةلامارةعاصمةإلىفرطبةمعهئحولتحئىالأولالرحمنجمدالأمبرحكم

العباسبة.الخلافةعاصمةبغدادعنازدهارأتقللامسئقلة

الذهبىوالصر"الأوسط"الثانيالرحمنعمدالأمير-2

52!م(-822هـ/238-)602

الأولالرحمنجمداياميربوفاة،الأندلسفيالامارةوراثةمشكلةبرزت

بينالصراعوكان788م،الأولتشرينأهـ/72الأولىجماديفي"الداخل"

سنواتثمانيطللةالامارةتوليمن(ث!الرضاالأولهاثمامئمكنحئى،الثلاثةابنائه

نفبهئمسليمانالأكبراخبهمحاربةفيقضاها697م(-788أهـ/08-)172

من،)الربضي،(،الأولالحكمابنهفعلوكذلك.المغربإلىاللهوعبدالآخراخيهمع

صأأ!،-ح357ح؟ولية:أث!034أحع4ح1،ص!8،03حول7لما3لا)ثمع!له،+1،ح241.(1)

11.صالمنتود،النردوسإلىالمرصودالعربيالنتحمنالأندلس:شباروعصام)2(

1681

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


22!م(،-697هـ/602-)018سنةوعشرينستطيلةالامارةتولىفقد،بعده

بلنسيةحكمعلىاللهعبدالآخرعمهصالحببنماوقلاله،سليمانعمهبمحاربةبدأها

الرحمنجمدالأكبرابنهإلىالعهدبولايةالربضيالأولالحكمعهدثم.حياتهطيلة

جمدالأميراسمليحمل822،هـ/602سنةابيهوفاةبعدالأندلسإمارةلؤلىالذى

الثلائين.يتجاوزلاوهو"الأوسط"،الئانىالرحمن

الداخليةسياسئه-أ

الأميرحكمفترةطيلة،الذهبيعصرها،الأندلسفيالأمويةالامارةعرفت

هـ/238-)602سنةوثلائينإحدىامئذىالتى"الأوسط"الثانىالرحمنعبد

بينتدميرفئتةملر،والفتنالثوراتعلىالقضاءمنخدهاتمكن52!م(.-822

فيالبربروثورة28!م(،-823هـ/213-)702تدمير)1(فيوالقيسيةاليمنية

)214)3(طليطلةفىالمولدينوثورة34!م(،-828هـ/921-)213مارده-)2(

الأصليينالبلاداهلنسلمنخليطهموالمولدون،37!م(.-982هـ/222-

اسبانيات،وامهاتمسلمينآباءمنولدواالنيناي،الفاتحينوالبربرالعربومن

)4(.الإسلامعلىونشاوا

هـ/244-)235فرطبةفىالمتطرفينالمستعربينفتنةعلىقضىوكذلك

احتفظواالذيناياصليبنالبلادسكانالمسيحيونهم)5(والمستعربون95!م(،-085

المشتقة،الروماسنيةلغتهمجانبإلىالعربيةاللغةوتكلموا،بالعربواخلالطوا،بدينهم

الإسبانية.اللغةتكونتمنهاوالتىاللالتنيةمن

الحضارةاسسوضعمناول)،الأوسط"،الئانىالرحمنعبدالأميريعد

124.ص2،-،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن)1(

67.صالأندلمس،افتتاحتاريخ:القوطيةابن)2(

401.ص2بوالمغربالأندلسأخبارفىالمغربالبيان:عذارىابن)3(

127.صالمنتود،النردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس:شباروعصام)4(

سأش!7أ-ء357!ا!؟ول:أول031أ3ح4ح)،ل!!"3!ولحارملما3اولرحولءت+1،!226.225،(5)

.632
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صالهايعرفلم،جديدةحضاريةبمؤئراتالذهبيعصرهاقرطبةلنعيش،الأندلسية

الشاميةالحضاريةبالمؤئراتامتزجثبعدماقبل،منالاسلامىالعربىالعالم

اندلسيأطابعأبعدمافيلتؤلفبغداد،العباسيةالعاصمةعلىانفتاحفي،والحجازية

سنةالثالثالرحمنعبدمعأمويةخلافةإلىتحولهامنذ،الأندلسبهتميزتأصيلأ

.أم294هـ/798سنةالنهائيسقوطهاحتى929مهـ/316

فيوزيرأ)1(،الإدارةنواحيمنناحيةلكلالئاني،الرحمنعبدالأميرجعل

احديخئاروكان..العباسيالخليفةجانبإلىواحدوزيرسوىبغدادتعرفلمحين

)2(.الحاجباسمعليهأطلقالذىالأولالوزيربمثابةليكونوزرائه

عرفالذكطالسوقصاحبهم:أربعةعلىالصلاحياتوزع،الأمنولحفظ

،القومكبارمشاكلفيللنظرالعلياالشرطةوصاحبالمحش!ب،باسمبعدمافى

)،إ.الملينةوصاحب،العامةمشاكلفيللنظرالسفلىالشرطةوصاحب

اندلسبةنقودأضربمنأول،"الأوسط،الئانيالرحمنعبدالأميرويعد

)4(.قرطبةفىالجديدةالسكةدارانشائهمع،باسمه

فيجديدأقصرأبنىفقد،عمرانيةنهضة،عهدهفىالأندلسعرفتوكذلك

25"،هـ/021سنةجيانمدينةجامعوأشهرها،الجوامعمآننوارتفعت،قرطبة

الأميربناهالذىقرطبةجامعوشعكما.92!مهـ/214سنةعدبسبنعمروجامع

)5(.الداخلالأولالرحمنعبد

لكورةالجديدةالحاضرةلتصبح31!م،هـ/216سنةمرسيةمدينةوبنى

القديمة.الحاضرةآلومدينةهدمبعدتدمير)6(،

923.024،صالمتدمة،:خلدونابن)1(

62.ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن)2(

137.صالمنقود،الفردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس:شباروعصام)3(

151.ص،والأندلسالمغربتاريخفيالعبادى:مختاراحمد)4(

82.023،ص2،ب،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالببان:عذارىابن)5(

181.صالأقطار،خبرفيالمعطارالروضالحميرى:)6(

(07)



اشهرمنالعديدفرطبة،فيالثانيالرحمنعبدالأميرقصرداخلوبرز

الذىالحضاريالتقدمفيالبارزالأثرلهمكانوالجوارى،والمغنينالعلماءالفقهاء

وصلالذي(،نافعبنعليالحسن"أبوزريابالمغنيملو:الأندلسامارةشلاته

مناولفكانالعود،علىالعزففيبارعأوكان22!م،هـ/702سنةقرطبة

المتوفيالليثييحيبنيحيالمالكيوالفقيه.الوسطفىجعلهخامسأوترأإليهاأضاف

فىالطيرانحاولمنأوليعدالذكطفرناسبنعباسوالعالم48!م،هـ/234سنة

الهواء،فيقليلأليحلقالطيور،أجنحةهيئةعلىجناحينلنفسهصنعحينما،التاريخ

)1(.بجروحمصابأالأرضعلىبسقطأنقبل

الدبلوماسبةالعلاقاتلؤطيدفىهامأدورأالغزاليحىالشاعرلعبوقد

حربحالةفىكانتالثيالبيزنطيةوالدولةالأندلسفيالأمويةالإمارةبينالأولى

الأندلسببنعسكرىحلفعقدإلىالتفاهميصلاندون،العباسيةالدولةمع

محاربة"الأوسط"الثانيالرحمنجمدالأميررفضبسبب،العباسيينضدوبيزنطة

معهم.خلافهرغم،الدينفيإخوانه

)،الأوسط"،الئانيالرحمنعبدالأميريتمكنلمكله،ذلكمنالرغموعلى

)2(طروببجاريتهمملالة،قرطبةفصرفيهامأدورألعبتالتىالمرأةمواجهةمن

الرونسقال.ممرفيشارلمانهزمواالنينالشكنسقبائلإلىأصلهايعودالتى

وليمنبدلأابيهبعدالإمارةلؤليتهعلىعملتالذىاللهعبدولدهأمهىوطروب

عنتتورعلمطلبها،الثانىالرحمنعبدالأميررفضوحينمامحمد،الأكبرابنهالعهد

05".هـ/236سنةالصقلبينصرالحرسقائدمعبالاتفاق،لقتلهمؤامرةتدبير

ولعلالصقلبي)3(،نصروقلرالمؤامرةفشلبعد،طروبجاريتهالأميريعاقبولم

-141صالمنقود،النردوس!إلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلسشبارو:عصام)1(

.143

326.صأبالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفحالمقر!ط:)2(

76.77،ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن)3(
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عليها)1(.الأموالوإض!داقلهاالشديدحبهإلىذلكمرد

قرطبة،فيالمركزيةالسلطةبضعف،كفيلةكانت،المؤامرةهذهمئلهولكن

ولؤلية52"،أيلولهـ/238الثانيربيعفيالثانيالرحمنعبدالأميروفاةإئر

محمد.الأكبرابنه

الخارجيةسياسته-2

الممتورقةمملكةضدالمتتاليةبغزوته""الأوسطالثانىالرحمنعبدالأميراشتهر

عندالأمويةالامارةتهثدكانتلأنها48!م(،-823هـ/235-)802المسيحية

البحريةالغاراتبشناشتهركما)2(.اخرىمسيحيةممالكبقياموتننر،الشماليةحدودها

البحرفياكطفرنسا،جنوبالكارولنجيةلللولةالجنوبيةالسواحلعلىمتولصلةبصورة

05!م(.-983هـ/236-)224سنةعشرةإحدىطيلة،المتوسط

الغربيةالسواحلئحصيناغفل"الأوسط"،الثانيالرحمنعبدالأميرلكن

في"الفيكنغ")6!النورمنديينشجعماالأطلسى،المحبطعلىتطلالتيللاتدلس

اصلمنهموالنورمنديون45!م.-844هـ/023-922سنتيالغاراتشن

المجموعةوهذه،ودانمركيةونرويجيةسويديةمجموعاتثلاثإلىتوزعواجرماني

)3(اشبيليةواحتلت)4(،الأندلسلامارةالغربيةالسواحلعلىاغارتالتيهيالأخيرة

السريعالتحركلولا،قرطبةالعاصمةتحتلانواوشكتيومأ،وأربعينائنينمدة

بهم)6(.الهزيمةوانزالالثانيالرحمنعبدللأهير

والعصر،)الفيكنغ"بالنورمنديينالهزيمةوانزاله،غزواتهمنالرغموعلى

137.ص2،ب،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن)1(

322.صأبالرطيب،ايانللسغصنمنالطيبنفحالمقرى:)2(

.137ص،والأندلسالمفربتاريخفي:العبادىمختارأحمد)3(

013.ص2-،والمغربالأندلساخبارفيالمفربالبيان:عذارىابن)4(

166.ص،الأندلسافتتاحتاريخ:القوطيةابن)5(

128.صالأقطار،خبرفىالمعطارالروض:الحميرى)6(

(172



هذاانإلأ،الأوسطالثانيالرحمنعبدالأميرعهدفيالأندلسعرفتهالذيالذهبى

وتفككت،قرطبةفيالمركزيةالسلطةضعفتوفاتهفبعد،حياتهعلىاقتصرالعصر

الأندلس.لامارةالسباسبةالوحدة

فرطةالعاصمةفىالمركزيةالسلطةضف-3

م(-.832129هـ/003-)238

الرحمنعبدالأميربوفاة،الأندلسفيالأمويةللامارةالذهبيالعصرانتهى

المركزيةالسلطةضعفالامارةهذهللشهد52!م،هـ/238سنةالأوسطالثانى

توالىم(،129-852هـ/003-)238سنةستينطيلة،قرطبةالعاصمةفى

امتذالذىالثانيالرحمنعبدبنمحمدالأميرهم:ئلاثة،الامارةحكمعلىخلالها

المنذرابنهثم86!م(،-852هـ/273-)238سنةوثلاثينخمسطيلةحكمه

عبدالآخرابنهثم88"(،-886هـ/275-)273فقطسنتبنلمدةمحمدبن

م()1(.129-888هـ/003-)275سنةوعشرينخمسلمدةمحمدبنالله

الثلاثة،الأمراءهؤلاءعهدفي،الأندلسلامارةالسياسيةالوحدةتفككت

اشبيليةفيحجاجبنإبراهيمفاسثقلمسئقلة،دويلاتالعربالزعماءبعضليؤسس

بعضاستقلكما.غرناطةفيالسعدىجودىبنسعيدالأميرواستقلوقرمونة.

عبدملوايضأ،مستقلةدويلاتالمولدونواسس.وجيانطليطلةفيالبربرزعماء

سرقسطة،فيموسىبنوموسىوماردة،بطليوسفيالجليقيمروانبنالرحمن

شرقأ.ومالقةغربأرندةبينحفصونبنوعمر

مملكةوخاصة،الأندلسشمالفىالمسيحبةالممالكدورإغفاليمكنولا

مافيالتقاتلوتشجيعللمسلمينالسياسيةالوحدةضربعلىالتحريضفىاستورقة،

)2(.بينهم

147.صالمفقود،الفردوسإلىالمرصودالعربيالنتحمنالأندلس:شباروعصام)1(

41.ص،الاسلامملوكمنالأحتلامفبلبويعفيمنالأعلاماعمال:الخطيبابن)2(
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اخطر08"،هـ/267سنةاندلعتالتيحفصون)1(بنعمرئورةولتقى

سنة،وثلاثينستطيلةاستمرتبعدما،الأمويةالامارةفيالانفصاليةالحركاث

ثم،اللهوعبدالمنذرالأميرينولديهحكممعلشمتمر6محمدالأميرحكمأواخربدات

،129مهـ/003سنةالامارةلؤلىالذيالئالثالرحمنعبدالأميرالأخيرهذاحفيد

الخلافةيعلنانقبلالأندلسوبوحد159م،هـ/303سنةالثورةهذهعلىليقضي

.929مهـ/316سنةالأندلسفيالأموية

انظر:،حفصونبنعمرثورةعنللمزيد)1(

175،186،ص2،ب،والمغربالأندلستاريخفيالمغربالبيان:عذارىابن

.102

23.28،ص،الاسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعفيمن،الأعلاماعمال:الخطيبابن

015.صأمرانها،وذكرالأندلسفئحفيمجموعةاخبار:مجهول

151،،015صالمفقود،الفردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس:شباروعصام

،133138،.913
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الخامسالفصل

اللة"لدلن"الناصرالئالثالرحمنعبد

الأمويةالخفةوا!ن

م(619هـ/071-)19-035

الخنةاعلاففبلالئالثالرحمنجمدعهدالأندلس-أ

929م(-129هـ/316-)003

الألدلسفىالأمويةالخنةا!ن-2

(م929الئلأليكلألونأ6هـ/316الحجةذي2)الجمعة

الداخل!ةسباسنه-3

م(479-379هـ/336-)325الزهراءمدينةبناء)أ(

فرطبةالعاصمةازدهار)ب(

الئماثيلواقامةالقصوربناء)ب(

وايدبيةالعلميةالنهضة)د(

والجيائ!.الادارةفيالصقالبةخصياناستخداممناحثار)هـ(

الخارجيةسياسته-4

م(949هـ/)338والفسطنطينبةفرطبةلبنالدبلوماسبةالعناث)أ(

م(559هـ/)344المؤبفىالفاطميةالخلاحةمعالبحريالصراع)ب(

175)





جمدالأمبرجدهوفاةبعد،الأندلسإمارةمحمد،بنالرحمنجمدالأمبرتولى

الأولالرحمنعبدانعلما،129مهـ/003سنةالئانيالرحمنعبدبنمحمدبنالاله

جمدالشاببالأميرالأمالوتعلقت.الأندلسفيالأمويةالإمارةمؤسسهو"الداخل"

فإذاوالعشربن)1(،الئانيةيئجاوزلاوهود!الئالث"لقبحملالذيمحمدبنالرحمن

علىقضىانبعد،الأندلسفىالأمويةللدولةالثانيالمؤسسإلىسريعأينحولبه

واعاد159م،هـ/303سنةحفصونبنعمرثورةمفدمهاوفيوالثوراتالفتن

عاصمئهااموبةخلافةإلىبدبهعلىنحولثانلبئتماالتيللابارةالسياسبةالوحدة

هذهوشلات"،اللهلدبن)،الناصربنفسهلبلفب929م،هـ/316سنة،قرطبة

.619مهـ/035سنةوفانهحتىالذهبيعصرهاالخلاهة

خلافةإلىامويةإمارةمنالأندلسمعهاتحولتالنيالشخصيةهذهومل!

"جمداىاسمهتحمل،الإسلامتاريخروالهاتمنروايةزيدانحرحسلهاافرداموية،

الناصر")2(.الرحمن

الخفةإعلاتف!لالثالثالرحمنعدعهدالألدلس-أ

929م(-129هـ/316-)003

129م،هـ/003سنةاياندلسإمارةالثالثالرحمنعبدالأهبرتولىاقما

158.ص2،-،والمغربالألدلساخبارفيالمفربالببان:عذار!ابن)1(

)بدرنلبنان-بيروتالحياةمكئبةدارمنشورات.الناصرالرحمنعبد:زيدانجرجى)2(

ناربخ(.
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فيحجاجبنيمللى،المستقلةالدويلاتزعماءمنالعديداجتذابإلىبادرحتى

والقضاءحفصونبنعمرلمواجهةليتفرغ139م)1(،هـ/103سنةوقرمونهإشبيلية

هـ/315سنةإلافعليأننتهلمالثورةفإنذلكومع.159مهـ/303سنةثورتهعلى

اولادهاستمرفقد189م)2(،هـ/603سنةحفصونبنعمروفاةرغملأنه279م،

فئلمنالثالثالرحمنعبدايأميرتمكنحتىالتمرد،فيوحفصوسليمانجعفر

سنةالئالثواسشملم269م)3(،هـ/314سنةوالثاني029م،هـ/803سنةالأول

وهذا)4(.قرطبةفيالأمويةالإمارةسلطةإلىبباثمترقلعةلتعود279م،هـ/313

لضرداستمراررغم،الأمويةالخلافةإعلانعلىالثالثالرحمنعبدالأميرشجعما

هـ/316سنةخلافةإلىالإمارةتحولبعدمباشرةلهمالقرغاللتينوباجهبطليوس

الأندلس.وتوحدت929م)3(،هـ/317سنةفدخلهما929م،

الئلاثالمسيحيةبالممالكالئالث،الرحمنجمدزمن،الحقيقيالخطروتمل!

هجومأليونملكالئانياردونيوشنفقدونافار.وقشتالةليونوهي،الأندلسشمال

التيالبطولةرغم139م،هـ/103سنةيابرهء6(مدينةودمر،الأندلسغربعلى

بنمروانالملينةحاكمقلدكمامنها،فردآخرحتىتقاتلوهىالحاميةأظهرتها

علىجديدأهجومأشن179م،هـ/503سنةوفيسكانها.منكبيرو!دالملكجمد

فيالمسلمينبجيشالهزيمةالقشتاليونأنزلانبعدعليها،واستولىماردةمدينة

عبدء7(.ابيبنمحمدبناحمدقائدهواستشهداشتبنشنتقربمعركة

02.ص،الأقطارخبرفيالمعطارالروضالحمير!ط:)1(

أدش!7أ-ح357ح؟ول41:+أاه"3ح!4ح1،س!!!"3ءولولول5ولاح!ل!ول،+1،ح14.

32.ص،الإسلامملوكمنالاحئلامقبلبويعفيمنالأعلامأعمال:للخطيبابن)2(

33.ص،نفسهالمصلر)3(

133.154،صامرائها،وذكرالأندلسفتحفيمجموعةأخبار:مجهول)4(

991.ص62ج،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيانءارى؟ابن)5(

791.صالأقطار،خبرفىالمعطارللروضالحميرى:)6(

255.صأ،ج،والمغربالأندلساخبارفيالمفربالبيان:عذارىابن)7(

(78)
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الأندلس،غربعلىليونمملكةبخطرالئالث،الرحمنعبدالأميرشعر

بنفسهفقاد.للمسلمينالأعلىالثغرقاعدةوهي،سرقسطةمهاجمةحاولتعندما

)نافار(،ونبرةجليقيةإلىوائجهم،029هـ/803سنةإليهاكبيرةعسكريةحملة

بجيشالساحقةالهزيمةوأنزل،حصونمنجاروهوماقاشترومورشحصنفهدم

وتطيلةكا!50أوسمامل!:المواقعمنالعليدواستعادونافار)1(،ليونمملكتيثحالف

05ةقام!تا)2(.وكاركاسو7لا!اء4

حصنعلىلستولىعندما،239مهـ/131سنة،نافارملكالأولشانجهوتمادى

ثمبنبلونة،عاصمتهإلىوالأسرىالحاميةوحمل،مملكتهلحدودالمتاخم7أ9!مس!دابقيرة

لنلك،.الأندلسفيالأموبةالإمارةعاصمةقرطبةهزترهيبةمنبحةفيجميعأقلالهم

ملكلتاثيب249م،هـ/312سنةعسكريةحملة،بنفسهالثالثالرحمنعبدالأميرقاد

والدمار.التخريبوراءهتاركأفرطبةإلىعادثم،دارهعقرفينافار

حدودخارجالمسيحيةالممالكعلىالثالثالرحمنجمدالأميرانتصاروكان

ثورةوبخاصة،الأندلسداخلالثوراتعلىقضائهإلىإضافةشمالأ،،الأندلس

فيالأمويةالخلافةإعلانعلىشجعتهالتيالرئيسيةالدوافعأحد،حفصونبنعمر

الأنلالس.

الألدلسفىالأمويةالخلاكة!!ن-2

929م(الثلألىكلألونأ6هـ/316الحجةذي2)الجمعة

ولن،الأندلسفىالأمويةالخلافةإعلانظروفإلىزيدانجرجييتطرقلم

منمحددةفترةفيالأحداثبعضعنتتحدث"،الناصرالرحمن"عبدروايتهكانت

الخلافة.لالك

الجمعة2يومفىللمسلمينخليفةنفسهالثالثالرحمنعبدالأميرأعلنفقد

363.صأ،جالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبننحالمترى:)1(

917.018،ص2،ج،والمغربالأندلساخبارفىالمغربالبيان:عذارىابن)2(

(97)



الناصرالمؤمنين"اميرلقبهواصبح929م،الثانيكانونأ6هـ/316الحجةذى

")1(.اللهللين

وهو،الأندلسإمارةداخلسياسةحنكةعن،الئالثالرحمنجمدالأمبربرهن

قبله،الثلاثةالأمو!لنالأمراءيدعلىالإمارةإليهوصلتالذيالضعفمدىيدرك

بالقوةنوحبدهاإعادةفيفنجحمسئقلةهدويلاتقيامإلىادثالثيالثوراتنتيجة

حدودهاخارجالامارةلمكانةالاعنباراعاد،الوقتنفسوفياحيانا.وباللينحينأ

خلبفة،يكونانفيالأندلساهللرغبةاستجابثم.المسبحيةالممالكعلىبانتصاره

فيدبنيتاثيرمنللخلافةبمافرطبة،داخلالحكمراسعلىمكاننهمنبرفعمما

المسلمين.نفوس

929م،هـ/316سنةامولةخلافةإلىإمارةمنالأندلستحولتوبذلك

فيالأندلسمكانةلؤطبدمن"اللهلدبن"الناصرالثالثالرحمنعبدالخليفةوتمكن

منذالاسلاميالعالمشرقعلىنسبطرالنيالعباسيةالخلافةمنافسأ،والخارجالداخل

للعباسيينبعداوائهاالمعروفةالمغربفيالفاطميةوالخلافة075م،أهـ/32سنة

مشكلةتطرحلأنها،والنحلبلالبحثنسنحقفضبةبشكلالوافع،وهذامعأ.والأموبين

يتطلبلاالإسلاميالحكمبينما،الإسلاميالعالمفيعينهالوقثفيخلفاءثلا!ةوجود

الإسلامي.العالمرفعةانسعتمهماواحدأخلبفةإلأ

الداخليةسياسئه-3

م(479-379هـ/336-)325الزهراءمدبنةلهناء)1(

فيالأمويةالخلاطةإعلانهبعد"،اللهلدين)،الناصرالثالثالرحمنعبدادرك

مدينةإنشاهضرورةم،929الثانيكانونأ6هـ/316الحجةذى2فيالأندلس

المدبنةهذهبناهبباشرلملكنه.وفخامةابهةفئزيدهاالجديدةللخلافةدارأتكونجثيدة

353.صا،جالرطبب،الأندلسعصنمنالطيبنفح:المتري)1(

891.ص51جالسيراء،الحلةالابار:ابن
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توطيدفيفضاهاسنواثشمعبعداي،م369الثانيتشرينهـ/325محرمفيإلا

والخارجي.الداخليمركزه

مهمة)،المسلتصر"،الثانىالحكمعهدهووليابنهإلىاللهلدبنالناصراوكل

وعربف،اللهعبدبنمسلمةالمهنثسيعاونهالزهراء،مدينةبناءعلىالإشراف

الفمع)1(،وحرفيعاملآلافعشرةالبناءفيوشارك.يونسبناللهعبدالبنائين

الناصرإليهابننقلانقبل،سنواتعشرطيلةبوميأيعملونوهم،دابةوخمسمائة

وذلك،المالبيتإلىإضافة،والجيشالحاشيةورجالعائلتهافرادومعهاللهلدين

.479مهـ/336سنة

ئحمللهجاريةلذكرىتكريمأالزهراءمدينةبني،اللهلدينالناصرأنوقيل

خاصةوتكونهو،اسمهتخلدمدينةبناءارادانهإلىتشير،الوقائعلكن.الاسمهذا

نسبةفلعله"الزهراء"،اسماما،الجيشورجالالحاشيةوافرادالأمويةوباسرتهبه

للقسمغرسهبسبباو،المدينةهذهفياللهلدينالناصرانشاهاالتيالزاهرةللقصور

الأزهار.زمنلتقتحالئيوالتيناللوزباشجارالمدينةمنالأوسط

اطبقوالفخامةالجلالةفيالمئتاهيالزهراءقصرالناصر)بنىوعندما

البلادسائرمناحدفطإليهدخلوما،البتةالإسلامفىهلالهيبنلمانهعلىالناس

شبهأ،()2(.لهيرلمانهقطعوكلهمإلاالمخللفة...والنحل

الفوعشرينوخمسةومائةمليونمساحةتحئلالزهراءمدينةكانت

سبعمائةوعرضهمتروخمسمائةالفطولهمستطيلعنعبارةوهي،مربعمثر

الجبالأو)سيرامورنبا(جبالمنالعروسجبلسفحعندوتقعمنرأ،وخمسون

السفحهذاجعلهاوقد.قرطبةضكربشمالمئراتكيلوئمانيةبعدعلىالسوداء،

فصورفشيدتوابواب.سورمنهاقسملكل،مدرجةثلاثيةمدينةبشكل،الجبلي

شيدبينما،الأوسطالمدرجفيوالبساتين،العلويالمدرجفيوالحاشيةالخلافة

26.صأ،جالرطيب،الأنللسض!صنمنالطيبنفحالمقرى؟)1(

،151-801ص2،ج،ننسهالمصدر)2(
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)1(.السفليالمدرجفيالحرسومنازلالمسجد

أكملانبعد039م،هـ/932سنةالزهراءمدينةإلىالعذبالماءوجلب

عجيببتدبيرالماءيجريحيث،الجبلاعلىمنمترأكيلوثمانينتمتدقناةبناء

وجمناهابريز،بذهبمطلي،الصفةبديعأسدعليها،عظيمةبركةإلىمحكمةوصنعة

الكبير)2(.الوادينهرفىيصبالماءمنيفيضوماجوهرتان

اشهرها،مجالسعدةعلىيشتملالزهراء،مدينةداخلالخليفةقصروكان

لروايةالتاريخيةالمقدمةفيجرجيوصفهالذيوهو"المؤنس"الشرقيالمجلس

جوانبهمنوينفتح،الخلافةقصرفهوالثانيالمجلساماالناصر"الرحمن"عبد

وأصنافبالذهبالمرصعوالابنوسالعاجمنحناياعلىانعقدتابوابثمانية

ابوابومصاريع.الصافيوالبلورالملونالرخاممنأعمدةعلىقامتالجوهر،

)3(.حماموللعامةحمامللقصروكان.المموهوالنحاسبالحديدكلهالبستالقصر،

فرطهةالعاصمةازدهلر)ب(

الأمويةللخلافةجديدةعاصمةإلىالتحولمنالزهراء،مدينةتتمكنلم

عبدحولهاانمنذوازدهارها،ثالقهافيقرطبةالعاصمةاستمرتفقد.الأندلسفي

.929مهـ/316سنةخلافتهحاضرةإلى"اللهلدين،)الناصرالثالثالرحمن

لدين)،الناصرالثالثالرحمنعبدالخليفةزمن،قرطبةمساحةاش!عتلقد

الكبير،الوادىنهرمناليسرىالضفةفىجنوبأالقدبمنطاقهاتتجاوزوهى"،الله

)4(،السبعةقرطبةابواباشهراحديعتبرالذىالجبارجمدبابوراءمافىوشرقأ

وبابطليطلةباباسمايضأعلبهويطلق،الشرقيالسورفىالجديدالبابمعويقع

312.ص،الآفاقاختراقفيالمشتاقنزهةالالريسي:)1(

151.-155ص2،ج،الرطيباياندلسغصنمنالطيبنفح:المقري)2(

175.صالمنقود،النرلوسإلىالمرصودالعربيالنتحمنالأندلس:شباروعصام)ثا

13.ص2،جالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبنفحالمترى:)4(

27.ص،الأندلستاريخفيايانفسفرحة:غالبابن

93.ص4،ج،البلدانمعجمالحموى:ياتوت
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هووالرابع،الشمالياسورفيليونباباوطلبيرةبابفهوالثالثالبابأما.رومية

فيابوابثلاثةعنفضلأاالجنوبيالسورعندالكبيرالواديبابأوالقنطرةباب

إشبيليةوباب،بطلبوسباباوالجوزباب،القرشيعامرباب:هي،الغربيالسور

العطارين.باباو

شقندة.وربضهاقرطبةروضةبينفتصل،قرطبةقطرةأىالجسر،اما

الفتحعندمهدمةوكانتقيصر،أغسطسالرومانيالإمبراطورزمنإلىتعودوهي

)،الناصرالثالثالرحمنجمدواصلها)1(،مراتعدةترميمهافجرى،الإسلامىالعربي

نصفسكانهاعددبلغفقدعصورها.ازهى،عهدهفي،قرطبةبلغتالذى"،اللهلدين

للعامةدارأ770213فيها،بالسكاناكتظاظأأوروبامدنأكئروكانت،نسمةمليون

3877و،حمام007و،حانوئأ8555و،والأجنادوالكتاباءللوزرارد0063و

وقرار،المدائنوأمالأندلسقاعدة"قرطبةواصبحتمسجدأ)2(.ا836وقيلمسجدأ

ناحبة")3(.كلوخيراتجهة،كلثمراتإليهاتجبى،الملكودارالخلافة

النماثيلوإفامةالئصوربناء)ب(

علىالناصر،الرحمنعبدالخليفةالمعارضبناحدبلسانزيدانجرجيانتقد

ذهب،منالبناءحجارةويصنع،التماثيلوإقامةالقصوربناءفىالأموالبنفق"أنه

فىفئبصروا،والمملكةالدولةأضاعواقبلههذافعلواالنينإن،ذلكعناللهنهىوقد

")4(.أمركم

تحريمليؤكدالفقهاءباحدزيدانجرجياستعانشديدأ،الانتقاديبدووحتى

الكيبسانيالبرجمدبنمحمدالفقيهاشارانفبعد.الخلافةقصورداخلالتماثيلإقامة

علىالفضةاوالرخاممنتماثيل،)عليهاأحواضمنفيهوماالزاهر،القصرإلى

316.032،ص2،ج،والمغربالأندلساخبارفيالمفربالبيان:عذارىابن)1(

78.97،ص2،بالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفح:المترى)2(

26.27،ص،الأندلستاريخفيايانفسفرحة:غالبابن)3(

22.ص،الناصرالرحمنعبد،زيدانجرجى)4(
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منواكثرهاالحيواناث،كافواهبعضهاانابيبمنماؤهايجري،مختلفةاشكال

اشعةفيبعدعنبتلالأالذهبمنالآخروبعضها،الفضةمنوبعضها،الرخام

")1(،جميلةاشكالعلىالمموهالنحاسمنالتماثيلعليهاالأحواضوبعض،الشمس

ثلكائخاذهيدهشنيممااكثرالأموالمنانفقمايدهشني،الا:الوراقسعيدلهيقول

2(.3"أاعلمماعلىمحرمةوهيباتخاذهالهافتيتمفهل...التماثيل

افتىإنهلهأافثى)!ن:وقال،راسهاللهعبدبنمحمدالفقيههزوهنا

بطلانإلىيميلالناصر"الرحمن)،جمدروايةمؤلفان،يعنيوهذا؟)3(.لنفسه

بافامةلنفسهافئى"اللهلدين"الناصرالثالثالرحمنعبدالأمويالخليفةروايته

الاسلام.فيذلكتحريممع،قصورهداخلالتماثيل

بالله،)اعوذ:الوراقسعيدبلسان،زيدانجرجىيتساعلآخر،موضعوفي

3"،النماثيلافنناءالإسلامفييجوز،ثوهل:قالكما،النمائيليقتنونمسلمينفوممن

جمد)يقصدالمؤمنبناميرعلىبعضهمنقمهما)هـذلكقائلأ:ياسر،بلسانيجيبثم

الإمبراطور)يقصدعظيمملكمنهديةجاءهالحوضولكنالناصر(،الرحمن

")4(.اقتنائهمنضررأيرىلاوهو(،البيزنطي

الحوضهذاعلىحصل"الناصر،(الئالثالرحمنعبدالخليفةان،صحيح

الذهببةالئماثبللكنالببزنطي،الإمبراطورمنهديةالادمببنتماثبلمنعليهوما

مرصعةوهي،قرطبةالعاصمةداخلصنعتالحوضفوقوضعتالتيالأخرى

مفرفةالأحمر،الذهبمنتمثالأعشرإئنيعنعبارةوهي)5(.النفيسالغاليبالدر

.الحوضجوانبعلى

البناءحجارةيصنعوااوالتماثبليقيموالم،المسلمينانفيه،شكلامما

03.31،ص،الناصرالرحمنعبد:زيدانجرجي)1(

31.ص،ننسهالمرجع)2(

31.ص،نفسهالمرحح)3(

39.ص،نفسهالمرحع)4(

49.ص،نفسهالمرجع)5(
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امرغدماكم،92هـ/8رمضان15فىالمكرمةمكةوفتحالدعوةمنذ،ذهبمن

الأصناممنولظهيرهاالكعبةداخلمنوهبلالصوربإزالة()جميه%محمدالنبي

بنخالدفسار،الأصناملتحطيمالسراياأرسلكما.الخارجمنجدرانهاإلىالمشدودة

الأشهلىزيدبنوسعد)،سواع(،،لهثمالعاصبنوعمرو"العزى")1(،لهدمالوليد

"مناة")؟(.لهثم

عبش،بساطةفي،الإسلامصدرفي،الأربعةالراشدونالخلفاءعاش،لذلك

"الروم"قياصرةاوكسرىملوكحياةمنفنفروا،والعظمةالأبهةعنوالابئعاد

منذسفيانابيبنمعاويةمعالأبهةهذهملرللتدأ.امامهمهزمواالذينالبيزنطيين

وصلتحتى،دمشقفيالأمويةالخلافةتاسيسهمعولتزداد،الشامعلىواليأكانأن

فىالأمويةالخلافةمؤسس!"الناصر"الثالثالرحمنعبدمع،علبهوصلتماالى

قرطبة.

عنابتعد"اللهلددن)،الناصرالثالثالرحمنعبدأنيعنيلاذلك،ولكن

ثمانيةفىبناؤهتممسجدأ،الزهراءلمدينةاقامفقدغه،اللهنهىبماويقوم،الإسلام

فوارةتتوسطه،اللونالخمريبالرخاممفروشأالمسجدصحنوكانيومأ.واربعين

قرطبةجامعمئذنةانادرككماذراعأ.اربعينالمئننةوارتفاعالماء،فبهايجرى

جهة،منثصدعتقد،)الداخل"الأولالرحمنجمدبنهشامالأميراقامهاالتي

ولا،المساحةفسيحلجامعبالنسبةنراعأ(اربعون)ارتفاعهاالحجمصغيرةواصبحت

هـ/034سنةامر،لذلك.أخرىجهةمنالأندلسفيالأمويةالخلافةبابهةلاليق

هذاومن،المؤننمكانحتىنراعأثمانينارتفاعهابلغجدبدةمئننةببناء519م)3(،

اثنتان،تفاحاتثلاثفيهوكتب،بارزبسفودلثتهينراعأعشرينأعلاهاإلىالمكان

437.ص2،ب7191،ثالثةطبعةبيروت،النبويةالسيرة:هشامابن)1(

النهضةداركلم(،61-62ؤهـ/41-)1اياولىالإسلاميةالعربيةالدولة:شباروعصام)2(

.918ص،5991ئالثةطبعة،بيروت،العربية

38.ص،الإسلامملوكمنالاحتلامفبلبويعفيمنالأعلاماعمال:الخطيبابن)3(
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الصلاةبيتواجهةبترميماللهلدينالناصرفامثم)1(.الفضةمنوالوسطىالذهبمن

مولاهيدىعلىونلك589م،آذارهـ/346الحجةذىفي،الصحنعلىالمطلة

بدر)2(.بناللهعبدمبانيهوصاحبووزيره

للقارةالغربيةالبوابةتمل!التيابلادلالكفحكم،الأندلسطبيعةإنها

معالسفاراتوتبادلاوروبا.قصورفخامةمعينناغموانإلايمكنلا،الأوروبية

الخليفةهذامل!ئحث،التماليهلفيهابماللهدايا،تبادلمنرافقهوما،البيزنطيةالدولة

حتى،وقيمةجمالألقوقهاتماثيلصنععلى"الناصر"،الثالثالرحمنعبدالأموى

قارنهاماإذاالخلافةاهميةلمدىأإظهارصنعها،فىالذهباستخدامعنيتورعلمأنه

ملوكانتوإن.الأخرىالأوروبيةالممالكاوالبيزنطيةاللولةقصورعظمةمعأحد

،الراشدونالخلفاءعنهاوابئعد،الإسلاميةالدعوةمبادىءمنابدأئكنلم،الأمورهذه

بالأبهةوتعلفهمالقصوربناءفيتفننهمرغم،دمشقفياميةبنيخلفاءوحتى

قصورهم.إلىالحيوانيةاوالآدميةالتمائبلإدخالعنابتعدواأنهمإلا،والعظمة

والأدبيةالطميةالنهضة)د(

"الناصر"،الثالثالرحمنعبدعهدفيتالقأالأندلسعاصمةفرطبةازدادت

فقدوفنيأ.وادبيأوعلميأعمرانيأنوعهمنفريدحضارىمركزإلىمعهوتحولت

تقاسمئاوبغدادقرطبةوكان،العباسيةالخلافةعاصمةبغدادمنافسةمنتمكنت

حدودإلىلأوروباالغربيةالبوابةمن،الأطرافالمتراميالإسلاهيالعالمحضاريأ

شرقأ.الصين

اهتمامأاولىالئالثالرحمنعبدانيعنيمما")3(،قرطبة)!كتبةاشتهرت

.1511،ص،الأفاقاختراقفيالمشتاقنزهة:الإدريسي)1(

344.صأ،ب،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن

135.صالأفطار،خبرفيالمعطارالروض:الحميرى

صأش!لاأ-!35!ءول؟)ء:+أ03(أ3س!4!1،ص!334!ولء7لما3لااول،لهس!،+1،ح3.(2)

11.صالناصر،الرحمنعبد:زيدانجرجي)3(
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.عهدهقرطبةعرفتهاالتيوالأدبيةالعلميةللنهضةخاصأ

وقرطبة،المطالعةومحبيالأدباءمنالكئيرالمكتبةهذهعلى"ينرددوكان

،الحضارةوضروراتالحياةلوازممنفيهاالكلبواقلتاءمجدها،اوجفييومئذ

مقربأللعلممحبأكاننفسهالخليفةلأن،البيوتمنبيتفيعنهايستغنيلاكالأثاث

واقتدى،اللهعبدواخاهالعهدوليالحكمسيماولاذلك،علىأولادهشلتوقدللعلماء،

أروجمنالكتبئجارةفاصبحت.ملوكهمدينعلىوالناس،الدولةأهلسائربهم

ونسخها")1(.الكتبببيعبشتغلونالذىالوراقونفكثر،التجارات

ضفةعلىبيتفي،العاصمةخارجالربضفيقرطبةمكلتةأنشاتوقد

بنادى"اشبهوهيالنهر.وبينهمابعدعنقرطبةعلىتطلفهيالكبير،الوادى

للمطالعةإليهايتوافدونقرطبةأدباءفكاننسخ،داراوكئببمستودعمنهامطالعة

)2(.،النسخاووالشراء

وامينبه،خاصةمكتبةيملكالرحمنعبدبنالحكمالعهدولىكان،وكذلك

كتابأكطعلىللحصولالكبيرةالمبالغلدفعمستعدوهو)طاليد")6(،هوالمكلتةهذه

سبقفإذا،الكتباقئتاءفيالحكمأخاهينافساللهعبدالأميروكان.نسخهفورهام

له)4(.فخرأذلكعدجديدكتاباقلتاءإلىأحدهما

الكتبمننحوهااوالطببعياتأوالفلسفةكئباقتناءكانالعهد،ذلكففي

حتىوالزهدبالتقوىمشهورأاللهجمدالأميروكان،زندقةيعد،اليونانيةعنالمترجمة

اقتتاءها.الحكمأخيهعلىينكروكانالزاهد،سموه

الخليفةعهدانقضاءبعدإلا،الأندلسفيفعلىوجودللفلسفةيكنلم،والواقع

وابنرشدوابنباجةابنبروزمعأى"،اللهلدين"الناصرالثالثالرحمنجمد

12.ص،الناصرالرحمنعبد:زيدانجرجي)1(

.12ص،نفسهالمرجع)2(

15.ص،نفسهالمرجع)3(

16.ص،ننسهالمرجع)4(
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الخوضيحرمونوالففهاءالعلماءكانفقد،الثالثالرحمنعبدعهدفياما.الطفيل

بالكفروتتهمهمالفلسفةرجالتطاردكانتالتيالعباسيةبالدولةاقتداءالمسائللالكفي

بشيءبعضهمفاخذالعهد،هذافيقلة،الفلسفةقراءكان،كذلكعصرها.أوائلفي

)1(.والرياضياتالنجومعلمومنمنها

القرطبيمسرةبناللهعبدبنمحمدالفيسوفلمع،القلةالفلاسفةهؤلاءومن

جامعبابخارجكلتهاحرقتالذيوهو319م(،-882هـ/931-)926

تتضمنكانتلأنها"،اللهلدين"الناصرالثالثالرحمنعبدالخليفةبامر،قرطبة

)2(.الملحدينمنازلعنوعباراتغامضةإشارات

اللهلدينالناصرارسلهالذكط،اليهودىشبروطبنحسداىبرز،الطبوفي

عرشإلىيعيدهأنقبلوذلك،السمنةمفرطكانلأنه،قوامهلت!يبسانشوإلى

069م.هـ/934سنةليونمملكة

الطبيبوهو،نفسه"الناصر"الثالثالرحمنعبدالخليفةطبيباسمويذكر

)3(.الحكمالعهدولىطبيبجابربنأحمدوكذلكتاج،بنسليمان

هـ/033سنةقرطبةوفدواالنين،الإسلاميالعربيالمشرقعلماءومن

فامر،الأماليكتابصاحباللغوى،القاليالقاسمبنإسماعيلعلىابو419م،

غروفلابه)4(.اخئصحئىباسئقباله"المستنصر(،الثانيالحكمابنهاللهلدينالناصر

فدوملأن)،المستنصر"،الئانيالحكمالخليفةعهدفىنروتهاالأدبيةالحركةلضلأن

لدىيكنولم،والأدبيةاللغويةالدراساتفينهضةذاتهبحدبملو،قرطبةإلىالقالى

)5(.والزبيديالقاسموابنهوثابتالقوطيةابنإلاقبلهالأندلسيين

07.صالناصر،الرحمنعبدزبدان،جرجي)1(

صأش!7أ-3579س!؟ذ!):ولأ031أ3ح4!1،!"3،!+ح7لما3ولاولءحة،+3،.!684.(2)

71.ص،السابقالمرجع:زيدانجرجي)3(

146.ص4،جوالبربر،والعجمالعربتاريخفيوالخبرالمبتداوديوانالبر:خلدونابن)4(

362.صأ،بالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبننحالمقركط:

313.314،ص،الأندلسفيوآئارهمالمسلمينتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)5(
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والجيشابدارةفيالصئالبةخصياناسنخداممناجئار)هـ(

علىباعتمادهفادحأخطأ"اللهلدين"الناصرالثالثالرحمنعبدارتكب

الحكم،فيالعربيةالأرستقراطيةنفوذمنالحدبطف،والجيشالإدارةفىالصقالبة

الجيش.داخلوالبربرالعربسيطرةوإضعاف

بحرمنالممتدةالبلادسكنواالنينالسلافيةالشعوبمنالصقالبةوأصل

ويسبونالبلادهذهيغزونالجرمانوكانغربأ.الأدرياتيكيالبحرإلىشرقأقزوين

العبيدهؤلاءعلىالعربفاطلق،الأندلسفييبيعونهمئموالنساء،والرجالالأطفال

)!مقلبي"شمميةانايضأوقيل"السلاف".إلىنسبة"الصقالبة"اسمالرقيقأو

رقيق.اوعبدبمعنى5ء97!اشأالفرنسيةالكلمةمنجات

-)018الربضيالحكمالأميرعهدمنذ،الأندلسفيالصقالبةاستخدامبدأ

العربيةالعصببةعلىابدأيؤثرلممحدود،بشكلولكن22!م(،-697هـ/602

الرحمنعبدالخليفةعهدبلغحتىيزداد،عددهمواخذوالجيدئ!.الإدارةفيونفوذها

وجوديعنيمماإمراة)1(،0635ورجلأ0375حوالى"اللهلدين"الناصرالثالث

غرارعلىالأندلسفيالأمويةالخلافةعاصمةقرطبةفي"عربية،)غيرجثيدةطبقة

العباسية.الخلافةعاصمةبغدادفي"العرب)،غيرالأتراكطبقة

الخارجيةسياسئه-4

كم(49هـ/)338والفسطنطينيةفرطبةببنالدبلوماسبةالعفات)أ(

البيزنطيةالدولةامبراطورمعوالهدايا،السفارات،اللهلدينالناصرتبادل

استعادةإلىيهدفكانالذى959م(،-459هـ/348-)334السابعقسطنطين

)2(.الفاطميينأيدكطمنصقلية

أحدفيونزلت949م،آبهـ/338صفرفيالبيزنطيةالسفارةوفتفقد

04.ص،الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعفيمنالأعلامأعمال:الخطيبابن)1(

!ولأوليهـة!5+:ا)أ05،أء43ح73لما3لماا*!ول43،ص!3"!ءولح،+2،.!951.(2)
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قصرفىالسفارةهذهاللهلدينالناصروالتقىكبير)1(.احتفالفى،قرطبةقصور

بقرطبة،الخلافةقصرقاعاتاروعوهو)6إ،الزاهرالمجلسبهوفيوقيلالزهراء)2(،

منشهربعداى949م،أيلول8هـ/338الأولربيع11السبتبومفيوذلك

فدومها.

نفيس!ين،كتابينعنجمارة،اللهلدينالناصرإلىالسابعقسطنطينهديةكانت

الملوكواخبارالسبرةفيهروسيسوالثاني،النباتعلمفيديسقوريدسكتابأحدهما

بالذهب.والمكتوبسماوىبلونالمصبوغالإمبراطوركتابمع)4(،الأقدمين

معهااللهلدينالناصربعثالقسطنطينبة،إلىالبيزنطيةالسفارةعادتوعندما

)3(.السابعقسطنطينالامبراطورإلىهديةحاملأهذيلبنهشاممملاله

غدنشاتالتيالمسيحيةوالممالكالأندلسبينالعداوةمنالرغمفعلى

علىلينفتحالسلمحالةيستغلكيفعرفالئالثالرحمنجمدفإن،الشماليةحدودها

علاقتهمستوىإلىترقىلاكانتواق،دبلوماسيةعلاقاتفيونافارليونمملكتي

الأندلسبينالوضعلأن،المقدسةالرومانيةبالامبراطوريةاوالبيزنطيةبالدولة

وقت.اىفيالعسكرىللاطفجارقابل،المجاورةالمسبحيةوالممالك

الرومانيةالدولةامبراطورمعوالهداياالسفاراتاللهلدينالناصرتبادلفقد

الدافعوكانم(.739-369هـ/362-)324،،الكبير"الأولاوتوالمقديسة

علىالأندلسيونالمجاهدونبهايقومكانالتيالبحريةالغارات،التبادللهذاالرئيسي

جانالراهب569م)6(هـ/344سنةقرطبةإلىالأولاوئوفبعث.الفرنجةسواحل

364.صا،بالرطيب،الأندلمسغصنمنالطيبننحالمقرى:)1(

37.ص،الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعفيمنالأعلاماعمال:الخطيبابن

313.315،ص2،ب،والمغربالأندلساخبارفيالمفربالبيان:عذارىابن)2(

33.ص،الناصرالرحمنعبد:زيدانجرجي)3(

37.ص،الناصرالرحمنعبد:زيدانجرجي)4(

363.صأ،بالرطيب،الأندلسغصنمنالطيبنفح:المقري)5(

234.ص2،ب،والمغربالأندلسأخبارفيالمغربالبيان:عذارىابن)6(

)519



واستقبلهمحأس!ول،متزمدينةمنالقريبس!!هك!غورزديرمنوهوغورز،دى

)1(.الهديةمنهليلالقىكبيراحلقالفيالناصر

ومدى"،اللهلدين"الناصرالثاكالرحمنعبدالخليفةعظمةعلىيدلومما

الخليفةعهدمطلعالأندلسزارحينماالرابعاردونيوانله،المسيحيةالممالكاحترام

ركعحيثإليهوتوجه"،اللهلدين"الناصرقبرعنسال)،المستنصر"،الئانىالحكم

)2(.لذكراهاحترامأخشوعفي

559م(هـ/)344المؤبفىالفطميةالخلافةمعالبحريالصراع)لط(

ثلاثقبلاي959م،هـ/792سنةالمغربفيالفاطميةالخلافةقامت

لهاالرثيسيال!فوكان.الأندلسإمارةالئالثالرحمنعبدالأميرتوليمنسنوات

بذلكلها،خاضعأكلهالإسلاميالمغربلجعل،الأندلسإمارةغزوهوالأمر،أول

"السنية"،العباسيةللخلافةتابعشرقىاحدهمافسمين،إلىالإسلاصيالعالمينقسم

الفاطميينلانمضاضتمطدأوذلك،)الشيعية".الفاطميةللخلافةلابعغربيوالآخر

بغداد)3(.فيالعباسيةالخلافةعلىثانيةمرحلةفي

الخلافةالثالثالرحمنجمدإعلانمع)،الشيعبة"الفاطميةالخلافةخوفوزاد

929م،الثانيكانونأ6هـ/316الحجةذي2فيالأندلسفي"السنية"الأموية

فيالفاطميينخطةيعرقلمخلالفة،مذهبيةاسسعلىمتحاورتبن،خلافتينقياملأن

بينهما.المسلحالصدامويعني،الأندلسغزو

يدركوهو،بلادهلغزوالفاطميينامامالفرصةالثالثالرحمنعبديتحلم

لذلك.المتوسطالبحرفيوصقليةالمغربفيالفاطميالبحريالأسطولقوةتمامأ

الأندلسيةالثغورتحصينعلىوعمل)4(،مركبمائتيمناندلسيأبحريأاسطولأانشا

ص4،-والبربر،والعجمالعربتاريخفىوالخبرالمبتدأوديوانالعبر:خلدرنابن)1(

.143

712.صا،بالرطيب،الأنللسغصنمنالطيبننحالمقرى:

902.ص،والأندلسالمغربتاريخفي:العباديمختارأحمد)2(

348.صأ،ب،البلدانمعجمالحموى:ياقوت)3(

278.صالمتدمة،:خلدونابن)4(

191(



.الإمارةئولىأنمنذ،للمغربالمواجهةالجنوبية

،المغربفيالفاطميةوالخلافةالأندلسفيالأمويةالخلافةبينالنزاعوتطور

559م،هـ/344سنة،الصداملهذاالمباشرالسببوكانبينهما.البحرىالصدامإلى

تمكنكبيرأمركبأ"اللهلدين)،الناصرالثالثالرحمنعبدالأموىالخليفةانشاعندما

الوالىعلىبنالحسنبهابعثالتيالرسائلواخذصغير،مركباعتراضمن

ولعلالمهلية.فياللهللبنالمعزالفاطميالخليفةإلىصقليةجزيرةفيالفاطمي

المركبقائديترددلملذلك،الأندلسعلىفاطميغزوبمشروعلتعلقالرسائلهذه

والىالفاطميالخلبفةارسلالفوروعلىعليها)1(.الاستيلاءمنالكبيرالأندلسي

ماجميعواحرق)2(،الأندلسفيالمريةمرسىدخل،كبيرأسطولراسعلىصقلية

الاسكندريةمنعائدأكانالذيالكبيرالمركبذلكعلىواستولى،مراكبمنفيه

المهـية.إلىالفاطميالأسطولعادثم،ومغنياتوجوارالأمويللخليفةأمتعةوفيه

الكبيرالمركباعتزضهالذيالمركبمتنعلىكانت"الزهراء"،ولعل

لتئحول،فاختطفت"،اللهلدين)،الناصرالئالثالرحمنجمدالأموىالخليفةأنشاهالذكط

الخليفة.محظيةإلى

،المغربفيوالفاطميينالأندلسفىالأمويبنبينالبحرىالصراعانتهىوقد

ثمانيبعداكطثم،96هـ/358سنةوقحهامصرنحوالفاطمبةالخلافةبتوجه

".اللهلدين"الناصرالثالثالرحمنجمدالخليفةوفاةعلىسنوات

الئالثالرحمنعبدباسمعمليأ،،الأندلسفيالأمويةالخلافةارئبطتوهكذا

929م،هـ/316سنةقرطبةوعاصمتهاالأندلسفيالأمويةالخلافةاعلنالذى

شكليةبصورةبعدهمنالخلافةاستمرتوقد".اللهلدين"الناصربنفسهليلقب

سبعين/هجريةسنةوسبعيناثنتينطيلةاسمهاإلامنهايحملوالمخلفاء)3(ثمانيةمع

"ءأول+2044لا:11أ051أ3ع4ح5ولول3ولاولورة43،س!3"!4!ول،+2،.!561(1)

38.ص،الإسلاميةالمريةمدينةتاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)2(

الثمانية.الخلفاءاسماءوفيه3رقمالملحقراجع)3(
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الدولةوسفوطبسفوطهاانتهتأم(،310-619هـ/423-)035مبلاثبةسنة

.أم310هـ/422سنةالأندلسفيالأموية

فإن،الأندلسفيالإمارةمؤسسهو"،"الداخلالأولالرحمنعبدكانوإذا

التيالأمويةالدولةلهذهالثانيالمؤسسهو"،اللهلدبن،)الناصرالثالثالرحمنعبد

نوعهمنفريدأحضاريأمركزأقرطبةالعاصمةلتغدواموية،خلافةإلىمعهتحولت

العباسية.الخلافةعاصمةبغدادنافسوفنيأ،وأدبيأوعلميأعمرانبأ

اشاركما"،اللهلدبن"الناصرالثالثالرحمنعبدسياسةعلىيؤخذماولكن

بهثف،والجيشالإدارةفيالصقالبةخصباناستخداممنإكثاره،المؤرخينمعظم

،والفاطميونالعباسيونفيهوقع،التاريخيالخطاوهذا.العربيةالعصبيةإضعاف

عاصمةبغدادفيتركيةهي،عربيةغيرجديدةطبقةبابدىالعسكريةالقوةآلتحتى

الدويلاتفيامإغفالدون.الأندلسعاصمةقرطبةفيوصقلبيةالعباسبة،الخلافة

الإسلاهيالعربيالمغربفياوالإسلاهيالعربيالمشرقفيسواءالعربيةغير

الخلافةبسقوطعجلالذىهو،العربيجمرالعنصرعلىالاعتمادوهذا.والأندلس

.أم310هـ/422سنةالأندلسفيالأموبة
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الخاتمة

تتجاوزلممدةفي،الإسلامىالعربيالفتحعملياتاضخمإحدىأنجزت

حبنفي6الأندلسفتحخدماجرىم(716-071هـ/79-)19سنواتالست

سنةوسلتنئماني/هجريةسنةسبعينزهاء،مباشرةقبلهاالمغربفتحاستغرق

استغرقالئيالجبهاتاصعبمنفكان907م(-642هـ/59-)21ميلالية

وطارقنصيربنموسىخد!ااستطاع،الأندلسجبهةعكسطويلأ،زمنأفتحها

الأوروب!ة.للعارةالغربد؟البوابةفىالإسلاهيالعربيالحكمرايةلرفعاانزلادبن

داجمت،البيزنطيةالدولةوتطويقاوروبافىالتوغلفكرةانإلىخلدونابنويشير

جمدالقائدانعلمأالاسدلهئاج،إطارفييبقىفلكولكننصير،بنموسىالقائدخيال

البداية.منذينجحلملكنه،الفكرةتلكتحقيقحاول،الغافقيالرحمن

الإسلاميالعربىالفتحمعالماتضحث،التاريخيةوالمقارنةالنقدخصومن

زياد،بنطارقالبربرىوالقائدنصيربنموسىالعربيالقائديدعلىلكندلس،

العربيالعاثدصورةغهاتقللا،الأسطورةبشبهماإلىالفتحهذاتحولحتى

سنة)طواتيه(،اوالاثمهداء")هـبلاطموقعهفييهزململوالذيالغافقيالرحمنعبد

ولكنإسبانيا.بعدفرنساسقوط!بباسرهااوروباقارةلفتحم،732أهـ/14

-)138الفترةفيالعباسبةالخلافةعنمستقلةالأندلسفيالأمويةالإمارةقيام

-)316الفترةفيفرطبةوعاصمتهاالأمويةالخلافةثمم(،929-756هـ/316

سائرعنعزلةشبهفىالأندلستعيشانابدأيمنعلمأم(،310-929هـ/422
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قبل،الإسلاميالعالممنالغربىالطرفلأقصىمملالةلتبقى،الأوروبيةالقارةدول

باستئناءباسرها،الأندلسعلىوشميطرالاسترداد،حربالمسيحيةالممالكتبداأن

.أم244هـ/642سنة،غرناطة

اسلئدكمافرطبة،فيالأموبةالخلافةضعفمعوالصقالبةالبربراسلتد

الدويلاثتحرصانغروفلابغداد.فيالعباسيةالخلافةضعفمعوالألزاكالفرس

معظمها،فيعرببةغبرعناصرايدىعلىوالأندلسالمغربفيقامثالتيالمستقلة

شهثتهمافرغم.العباسيةالخلافةعنورورحيأسياسيأالتاماستقلالهاإعلانعلى

الرحمنعبدالأمويالأميرإعلانمنذ،الإسلاميةالعربيةالحضارةمعالممنالأندلس

الثانيكانونأ6هـ/316الحجةذى2الجمعةيومفيللمسلمبنخليفةنفسهالثالث

بإضعافهفادحأخطاارتكبالخليفةهذاانإلا"،اللهبدين"الناصرولقبهم،929

منالحدبهثفالصقالبةعلىيعتمدفاخذ،والإدارةالجيشفيالعربيةالعصبية

عاصمةقرطبةفي"عربية"غيرجدبدةطبقةفظهرت،العربيةالأرستقراطيةنفوذ

بغدادفي"العرب"غيرالأتراكطبقةغرارعلى،الأندلسفيالأمويةالخلافة

فوةاماموتتراجعتضعفالعرببةالعصبيةهذهواخذت.العباسيةالخلافةعاصمة

الخلافةفسقطتالأهلبة،والحروبالفتنمع،التلاشيعلىاوشكتحتىالصقالبة

اسسالتيالصغبرةالدويلاتعصروبدا،أم310هـ/422سنةقرطبةفيالأموية

تقاسمواوقدوالمستعرببن،والمواليالعربجانبإلى،والصقالبةالبربربعضها

الطوائف،دويلاتسميت،متنازعةدويلةوعشرينثلاثفي،بينهممافىالأندلس

وهذاأم(.850-3101هـ/478-)422الطوائفبملوكحكامهاوعرف

العدبداتخذوقد.الأولىللمرةوسفوطهااياندلسضباععملبأبعنيالنفسبمي،الواقع

والخلفاءبغدادفيالعباسيينالخلفاءيقلدونوهمالخلافةالقابالطوانف،ملوكمن

.القاهرةفيالفاطميين

تتابعالمسيحيةوالممالك،الأندلسفيوالنفوذالسلطةحولالتناحرواستمر

بعدواحدةوالممالكالمدنشمئردوهى،والانقسامالضعفمغتنمةالاسترداد،حرب

الأندلس،شرقجنوبفيصغيرةرفعةداخلالمسلمينملكانحصرحتى،واحدة
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سفطتحنىالنرن،ونصفقرنينطبلةوحدهاالسنوطفاومتالنيغرناطةهي

معهاوسفطت،أم294الثانيكانون2هـ/798الأولربيعاولالاثنينبومبدورها

نهائليا.لتضيع،الأندلس

هـ/035-)003الطويلعهدهئوجالذيالثالثالرحمنجمدفعلهوما

يؤكد!929م،هـ/316سنةالأندلسفيالأمويةالخلالحةباعلاق619م(-129

استمرتلأنها075م،أهـ/32سنةثمشقفيسفوطهامعنسثطلمالأمو!ةالخلافة

لثعاصرفرطبة،عاصمثهاواصبحثالاسلاميالعالمعربافصىفيالأندلسفي

لتئظر،القاهرةفيفاطميةخلافةمعأولثعاصرهمابغداد،وعاصمئهاالعباسلةالخلافة

منهما.بكلللإطاحةالفرصة

أهـ/32سنةالعباسبينيدعلىدمشقفيالأمويةا!لافةسقطتحينما

علىفئحهامنذالأموبةللخلافةثابعةإسحمبةعربيةولايةالأندلسكانت075مه

ئابعةفاصبحت.716مهـ/79سنةنصلربنوموسىزيادبنطارقالقائدبنبد

أهـ/38-)132سنواتالستننعدىلاحدأ،وجبزةلفنرةالعباسبةللخلافةشكلبأ

منفرالذى"الداخل"الأولالرحمنعبدايامبربعدهاثمكن756م(،-075

اسنمرثالعباسبةالخلافةصمسثقلةإمارةناسيسمن،دمشقفيالعباسببنسبوف

الرحمنجمدبعدهاكز!929م(،-756هـ/316-)138سنةأ73زهاء

سنةفرطبةفيايأمولةالخلافةإعلانهمعالأموىالحكم"اللهلدين"الناصرالثالث

الخلفاءعهدنهابةمنذطويلأ،استمرالأمويالحكمانلهعنيوهذا929م.هـ/316

فقد075م،أهـ/32سنةثمشقفيسفطبنفهوكم،61هـ/41سنةالراشلق،

وهذا.أم310هـ/422سنةالنهانيسقوطهحتىالأندلسحاضرةقرطبةفياسئمر

وإذانهائيا.الأمويةالدرلةسقوطإلىبل،الأندلسسقوطإلىابدايشيرلاالتاربخ

أهـ/32-)41سنةشمعينطبلةدمشقفييسنمرت!دالأمولةالدرلةهذهكانت

-)79فرونثلاثةمناكثرطيلةالأندلسفياسنمرتانهاإلا073م(،-661

أم(.310-716هـ/422

حملةمنذلهاالأموىالحكممعالذهبي!مرهاعرفتالأندلسانالحتيقة،

سنةاللهلدينالناصرالثالثالرحمنع!بدوفاةحنى716مهـ/79سنةزبادبنطارق
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الأمويةللخلافةتابعةإسلاهيةعربيةولايةمنتحولهابعدوبخاصة،619مهـ/035

الأولالرحمنعبداياميرمعالعباسيةالخلافةعنمستقلةأمويةإمارةإلىبدمشق

،)الأوسط"،الثانيالرحمنجمدالأمبرمعالأولالذهبيعصرهالتشهد،،الداخل"،

اعلنالذىاللهلدينوالناصرالثالثالرحمنجمدالأميرمعالئانىالذهبيعصرهاثم

.929مهـ/316سنةقرطبةفيالأمويةالخلافة

إلىفيهالفضليعود،الأندلسفيايامويالحكمتكريسأنيبدو،لذلك

الرحمنعبدثالثهموفاةوكانت،الرحمنعبداسممنهمكلحملأمويينأمراءثلاثة

العربيللحاكمالفعليةالنهايةبمثابة،619مهـ/035سنة"اللهلدين،،الناصرالثالث

سنةوئلاطثنواحدىقرونخمسةاستمرتالأندلسانصحيح.الأندلسفيالاسلاهي

والانايارالتفككمنمثنوعةحالاتتعيشكانثانهاإلا،الثالثالرحمنعبدوفاةبعد

الأمويةالخلافةعلىالحجابسيطرفقد.أم294هـ/642سنةالنهائيسقوطهاقبل

هـ/422سنةالخلا!ةهذهلشمقطأم(955-619هـ/993-)035قرننصف

)422ونصفقرنمناكثرطيلةالطوائفملوك!مرالأندلسدخلتثم.أم310

لويلةابرزها،مستقلةدويلاتإلىانقسمتوفيهأم(،850-3101هـ/478-

سرقسطة،فيهودبنيثمنجيببنيودويلةالخضراءوالجزيرةمالقةفيحمودبني

فيجمادبنيودويلةالبليار،وجزرودانيةبلنسيةفيالصقلبيةالعامريةوالدويلة

طليطلة.فيالنونذيبنيودويلة،قرطبةفيجهوربنيودويلةاشببلية،

زمنمراكشوعاصمتهللمغربئابعةولايةمجردالأندلسأصبحتثم

541)(،"الموحدونزمنثمأم(،147-8601هـ/541-)947""المرابطون

قرطبةفيهابماالأندلسمناطقجميعبعدهالشمقطأم(،244-1147هـ/642-

قاومتالتي،غرناطةهي،الأندلسشرقجنوبفيصغيرةرقعةباستثناء،واشبيلية

ربيعاولالاثنبنيومبدورهالشمقط،القرنونصفقرنينطيلةالسقوطوحدها

العربفخسرنهائيأ،الأندلسمعهاولضيع،أم294الئانيكانون2هـ/798الأول

اوروبا.لقارةالغربيةالبوابةبملو،وحضارىاسترائيجيموفعاهم،المسلمون

لاعادةالمؤرخيندفعيتطلب،الماضيقراءةفإنكله،ذلكمنالرغموعلى

الإسلامي،العربيالعالمتمئلكانتالتيالمناطقسائراوالأندلستاريخكتابة
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لندركالتاريخي!،رالمقارنةالنقدبعد،المتعددةجوانبهعنبحثأاختالكهمبضيرولا

الخلافةعاصمةقرطبةمعهمتحولتكيفاخطاوا،واينالأجدادأصابأينتمامأ

عاصمةلمشقوقبلهما،العباسيةالخلافةعاصمةبغداداوالأندلسفيالأموية

سياسيأعاليةمناراتإلى،الفاطميةالخلافةعاصمةالقاهرةوبعدهماالأمويةالخلافة

...وئقاهأاقلضاديأواجنماعبأوعسكريأو

والمقارنةالنقديعتمداكاليميومنهجعلمىباسلوب،عملهحاولتماوهذا

والقائدنصيربنموسىالعربىالقائديدعلىالأندلسبفتحللإحاطة،التاريخية

قحالغافقىالرحمنجمدالعربيالقائدمحاولةوفشلزياد،بنطارقالبربرى

"الداخل"الأولالرحمنجمدعهديعنفضلأ.الأندلسحدودوراءمافيفرنسا،

"،اللهلدين"الناصرالئالثالرحمنعبدوعهد"الأوسط"،الثانيالرحمنوعبد

التاريخصفحاتمنمشرقةصفحةوهو،للأندلسالذطيالعصرتمئلجميعأوهي

ربيع(ولالال!ينيومنهائياوضياعهاالأندلسسقوطكانوان،الإسلاميالعربي

الربيالتاريخهذامنسوداءصفحةهوأم،294الثانيكانون2هـ/798الأول

الاسلاهي.
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المق

الأندلسولاةأ:رفمملحق

م(756-714أهـ/38-)59

الألدلسفىالأمويونالأمراء2:رقمملحق

929م(-756هـ/316-)138

الألدلسفيالأمويونالخلناء3:ردمملحى

أم(130-929هـ/3-422)16

زيادلهنطارقخطبة4:رقمهلحق

خليفةنفسهالناصرالرحمنعدإعلان5:رقمهلحق

929م(الئثيكلألونأ6هـ/316الحجةذي2)الجمعة
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رفمأهلحق

الألدلسولاة

م(756-714/أهـ38-)59

714م.هـ/59نصيربنموسىبنالعزيزعبد-أ

.717مهـ/89اللخميحببببنأيوب-2

717م.هـ/89الثقفيالرحمنعبدبنالحر-3

.971منيسانأهـ/55رمضانالخولانيمالكبنالسمح-4

721م.آبأهـ/30صفرالكلبيسحيمبنعنبسة-5

.725مأهـ/70الفهرىاللهعبدبنعنرة-6

.728محزيرانأهـ/15الأولربيعالكلبيسلمةبنيحي-7

الأشجعي.الأحوصبنحنيفة-8

الخثعمي.شمعةابيبنعثمان-9

.972مأهـ/أأالكتانيعبيدبنالهيثم-15

الأشجعي.اللهعبدبن-محمد11

731م.أهـ/13الغافقياللهجمدبنالرحمنعبد-12

م.732أهـ/14:الأولىالمرةالفهريفطنبنالملكعبد-13

م.973أهـ/21:الثانيةالمرة

(3011



السلوليالحجاجبنعقبة-14

القشيرىبشيربنبلج-13

العامليسلامةبنثعلبة-16

الكلبيضراربنحسامالخطارأبو-17

الجذاميسلامةبنئوابة-18

الفهرىالرحمنجمدبنيوسف-91

41011

م.734اولتشرينأهـ/16رمضان

742م.أهـ/24

.742مأهـ/24

.743مايارأهـ/25رجب

.745مأهـ/28

747م.أهـ/92

Sal
maktabeh circle calighraphy



رقم2ملحق

الألدلسفىالأهويونالأمراء

م(929-756/هـ1-316)38

"الداخل"الأولالرحمنعبد-أ

"الرضا"الأولهشام-2

)،الربضي"الأولالحكم-3

"الأوسط"الثانيالرحمنعبد-4

الأولمحمد-5

محمدبنالمنذر-6

محمدبناللهجمد-7

الثالثالرحمنعبد-8

51011

756م.أهـ/38

788م.أهـ/72

.697مأهـ/08

.22"هـ/602

52".هـ/238

.86"هـ/273

لهم.88هـ/275

/129م.هـ003



رقم3ملحق

الأندلسفيالأمويونالخلفاء

أم(310-929هـ/422-)316

الله"لدين)،الناصرالثالثالرحمنعبد-أ

)،المستنصر"الثانيالحكم-2

"المؤيد"الثانىهشام-3

)،المهدى"الئانيمحمد-4

المستعين")،سليمان-5

"المرتضى"الرابعالرحمنعبد-6

"المسئظهر"الخامسالرحمنعبد-7

(،)،المستكفيالئالثمحمد-8

"المعتد"الثالثهشام-9

(6011

.929مهـ/163

.619مهـ/035

769م.هـ/366

.أم955هـ/993

.أم515هـ/004

.أم810هـ/804

.أم230هـ/414

.أم240هـ/414

.أم270هـ/418



رقم4ملحق

زبادبنطالقخطبة

ئم،السفنبإحراقزيادبنطارقامر،اسمهحملالذىالمضيقجموربعد

امسكوقدواحد،رجلكانهمالجندإلىينظروكان،جبينهوراءماإلىعمامئهازاح

يهمأنهالجندفالرك،قبضتهفيمشرعوالسيفيمناهورفع،بيسارهجوادهغان

عليهوالدثاءاللهبحمداستهلهاالتيالشطرةخطبئهيلقيوهو،إليهفاصغوا،بالكلام

)1(:يقولوفيهاالجهاد،علىالمسلمينوحث

إلاواللهلكمولبسوراكل،والبحر،امامكمالعدواقالمفر؟اين،الناس"ايها

وقد.اللئاممالبةفيالايتاممناضيعالجزيرةهذهفيأنكمواعلموا.والصبرالصدق

ولا،سيوفكمإلالكموزرلاوانتم،موفورةواقواتهواسلحته،بجيشهعدوكماسئقبلكم

افتقاركمعلىالايامبكمامتدتوان.عدوكمايدىمنتشخلصونهماإلالكماقوات

عليكم.الجراءةمنكمرعبهامنالقلوبوتعوضتريحكمذهبأمرألكمتنجزواولم

مدينتهإليكمبهالقتفقد،الطاغيةهذابمناجزةالعاضةهذهخذلانانفسكمعنفالفعوا

احذركملموإنيبالمو!.لأنفسكمسمحئمإنلممكنف!هالفرصةاند!ازوان،الحصينة

147.ص،الأندلسفتح:زيدانجرجي)1(
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بنفسي.ابداإلاالنفوسفيهامتاعارخصخطةعلىحملتكمولابنجوة،عنهأناأمرأ

لزغبوافلاطويلأ.الألذبالأرفةاستمتعتمقليلأالأشقعلىصبرتمإنأنكمواعلموا

الجزبرةهذهأنشاتمنبلغكموقد.حظىمنباوفىفيهحظكمفما،نفسيعنبانفسكم

المنسوجةوالحلل،والمرجانالدرفيالرافلاثاليونانبناتمن،الحسانالحورمن

عبدبنالوليدانتخبكموقد.التيجاننوىالملوكقصورفيالمقصوراتبالعقيان،

اصهارأالجزيرةهذهلملوكورضيكمعربانأ،الأبطالمنالمؤمنينأميرالملك

ليكون.والفرسانالأبطالبمجالدةواستماحكم،للطعانبارتياحكممنهلفةوأختانأ،

مغنمهاوليكونالجزيرةبهذهدبنهوإظهار،كلمتهإعلاءعلىاللهثوابمنكمحظه

ماعلىانجادكمولىتعالىوالله.سواكمالمؤمنيندونومندونهمنلكمخالصأ

غدوإني.إليهدستكمماإلىمجيبأولاننيواعلموا.الدارينفيذكرألكميكون

فاحملواتعالىاللهشاءانفقالله،لنريقالقومطاغيةعلىبنفسيحاملالجمعينملتقى

واق.إليهاموركمشمندونعافلبطليعوزكمولمامرهكفيتكمفقدبعدههلكتفإنمعي

واكتفوا،عليهبانفسكمواحملواهذه،عزيمتيفيفاخلفونيإليهوصوليقبلهلكت

بخذلون".بعدهفإنهمبقلالهالجزيرةهذهفتحمناليوم

ملديعجزفريدةالببةقطعةتعتبرالتيالشهيرةالخطبةهذهحولالشكويدور

الإسلامدخلواالذينالبربرجنودهيعجزكماصياص!تها،علىالبربرىزيادبنطارق

ينفيلا،المنطقيالئحليلهذامل!ولكنالبربر.منمللهلأنهمفهمهاعلىحديئأ

هذافيالبربرىباللسانقالها،الفاتحينالقادةعادةعلىزيادبنلطارقخطبةوجود

.القتالعلىالبربرجنودهلحثالتاريخيالموقف

(8011

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


ملح!رقم5

خلينةنفسهالناصرالرحمنعدإعلأ

م(929الئانيكلألونأ6هـ/316الحجةذي2)الهمعة

الكريم.محمدنيولعلىالتهصلى،الرحيمالرحمنالتهجمسم

كص،اما

اللهكرامةمنولبسحظه،اسنكملمنواجدرحقه،اسثوفىمناحقفإن

إليه،سلطانناورفعفبه،اثرلداواظهربه،اللهفضلناللذى،فنحن،البسهمائعالى

ذكرنا،منالافاقفياسادوللذي،مرامهبدولتحاوسهل،دركهايدبناعلىويسر

إلينا،انحرافهممنواعادبنا،العالمينرجاءمنواعلقامرنا،منالبلادفيواعلى

انعمبماالإنعاموليدله،فالحمد،اللهشاءاق-دول!امناظلهمبماواستبشارهم

المؤمنين،باميرلناالدعوةتكونانرايناوفدفبه،علبنائفضلبماالفضلواهلبه،

له،منئحلغيرناالاسمبهذامدعوكلإذ،كذلكعليناوورودهاعناالكئبوخروج

منلناالواجبتركعلىالتماد!انوعلمنامنه،يستحقهلابماومشممفيه،ودخيل

واجربه،يقولانبموضعكالخطببفضراسقطناه.ثابثواسماضعناهلناحقنلك

")1(.اللهشاءاق،عليهلنامخاطبتك

931.ص،الأندلسفيوأثارهمالمسلمقئاريخ:سالمالعزيزعبدالسيد)1(
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العربيةباللغةالمصادر:أولأ

العرببةباللغةالمراجع:ثاثيأ

الإسبلأليةباللغةالمراجع:ثالثأ

الفرنسيةباللغةالمراجعرابعأ:
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الصببةكاللفةالمصكراولأ:

دينارابيابن-أ

الأثبرابن-2

بطوطةابن-3

خلدونابن-4

الفيروانيالرجمينيالقاسمابيبنمحمد

هـ/أ286تونس،وئونسإفريقيةثاريخفيالمؤنس

.أم986

الجزرىالكرمابيبناحمدبنعليالحسنبواللبنعز

أم(.233هـ/063سنة)توفي

.ب13،التاريخفيالكامل.

.6691بيروتصالر،ودار،9391القاهرة

الطنجياللواتياللهعبدبنمحمداللهعبدابو

أم(377هـ/977سنة)توفي

الأسفاروعجائبالأمصارغرائبفيالنظارتحفة.

(،.بطوطةابن)ثرحلةبالمعروت

.أم649أهـ/384ببروت،صالردار

جابربنمحمدبنالرحمنجمد

(أمدأهـ/80604سنة)توفي

العربتاريخفيوالخبرالمبئداوديوانالعبر.

الشاننوىمنعاصرهمومنوالبربروالعجح

7ب.الأكبر،
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خلكانابن-5

الحكمعبدابن-6

ربهعبدابن-7

عذارىابن-8

قتيبةابن-9

القوطيةابن-15

داروطبعة،أم867أهـ/284القاهرة،بولاقطبعة

.أم589بيروت،اللبنانيالكتاب

الشافعيبكرابيبنإبراهيمبناحمدالدينشمسالعباسنجو

أم(282هـ/681سنة)توفي

.ب8،الزمانابناءوانباءالأعيانوفياث

-)7913ببروت،صالرودار،4891الفاهرة

أم(.789-7791أهـ/893

القرشىاللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمابو

71!م(هـ/257سنة)نوفي

والأندلس.افربقبةومصرقوح

أم.619الفاهرةعامر،المنعمعبدئحفبق

م(939هـ/328سنة)توفىمحمدبناحمدعمرأبو

.ب8الفريد،العقد

.أم539القاهرة،ثانيةطبعة،العريانسعيدمحمدتحقيق

المراكشيمحمدبناحمدالعباسأبو

أم(312هـ/712سنةبعد)ئوفى

،والمغربالأندلساخبارفيالمغربالبيان.

ب.2

0591.بيروت،وكولانبروفنسالليفيتحقيق

الدينورىمسلمبناللهعبدمحمدابو

98!م(هـ/276سنة)لؤفى

.2ب،والسياسةالإمامة

الأندلس.بفئحالخاصالنص

القرطبيعمربنمحمدبكرأبو

الميلادى(العاشرالهجرى/الرابع)القرن

الأندلس.افتتاحتاريخ.
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هشامابن-11

لإدريسيا-21

لأصفهانيا-31

البكري-41

الحميري-51

16-الضبي

بيروت،للجامعيينالنشردار،الطباعاللهعبدتحقيق

(.تاريخ)بدون

الحميرىايوببنهشامالملكعبد

32"(هـ/217سنة)توفى

.ب4،النبويةالسبرة

الحفيظوجمدالأبياريوايراهبمالسقامصطفىتحقبق

7191.ببروت،ثالثةطبعة،شلبي

العزيزعبدبنمحمداللهعبدابوالشريف

أم(153هـ/548سنة)توفي

نزهةكتابمنماخوذة،والأندلسالمغربصفة.

،،الروجاري".اوالآفاقاختراقفيالمشئاق

.أم866لبون،غويهودىدوزيربنهارتتحقيق

الأموىالحسينبنعليالفرجابو

هـ/679م(356سنة)توفى

.ب02،الأغاني.

.أم986أهـ/285مصر،بولاقطبعة

المرسيالعزيزبناللهعبداللهعبيدابو

أم(هـ/487490سنة)توفي

.والمغربافربقيةبلادذكرفيالمغرب

.أم119الجزائر،سلاندىنشر

الصنهاجيالمنعمعبدبنمحمداللهعبدأبو

الميلادى(.عشرالخامس/الهجريالتاسعالقرناواخر)توفى

الأقطار.خبرفيالمعطارالروض.

.أم379القاهرة،بروملسالليفينشر

أم(302هـ/895سنة)ثوفيعميرةبنيحيبناحمد

الأندلم!.اهلرجالتاريخفيالملئمسبغية.

11151



17-القالي

الماوردى-81

91-مجهول

اكشيالمر-02

المقرى-12

يزىالمفر-22

6791.بيروث،العربيالكاتبدار

القاسمبنإسماجملعليابو

الأمالي..

البصريحبيببنمحمدبنعليالحسنابو

أم(580هـ/045سنة)توفى

اللينية.والولاياتالسلطانيةالأحكام

.أم959القاهرة،النفسانيالدينبدرمحمدئصحيح

الحادياوالعاشرالهجرى/الخامسأوالرابع)القرن

.أم867مدريدالميلادى(،عشر

امرائهاوذكرالأندلسفتحفيمجموعةاخبار.

بينهمالوافعةوالحروب

عليبنالواحدجمد

المغرب)ايالمغرباخبارللخيصفيالمعجب.

أم.224هـ/062سنةكتبهمعأ(،والأندلس

العلمي،العربيومحمدالعريانسعيدمحمدتحقيق

أم.949القاهرة

أم(631أهـ/410سنة)توفىالتلمسانيمحمدبناحمد

وذكرالرطيبالأنللسغصنمنالطيبنفح.

.ب15،الخطيببنالدينلسانوزيرها

.أم949القاهرةالحمبد،عبدالدينمحيمحمدتحقيق

أم(441هـ/845سنة)توفيعليبناحمدالدينئقي

)الخطط(.والآثارالخططبذكروالاعئبارالمواعظ

9591.ببروتالاثمياح،،الساحلمطبعة

.الملوكلوللمعرفةالسلوك

-1353الفاهرة،زبادةمصطفىمحمدنحفيق
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الحموىياقوت-23

.أم939-3491أهـ/358

الرومىاللهجمدبناللاينشهاب

أم(922هـ/626سنة)توفى

والخرابوالقرىالمدنمعرفةفيالبلدانمعجم

،6ج،مكانكلفيوالوعروالسهلوالعمار

9791.بيروت

العربيةباللغةالمراجعئانيأ:

أ-ببضون

الثعالبي-2

نازيد-3

إبراهيم

إسبانيا.فىالعربيةالدولة

8791.ثالثةطبعة،بيروت،العربيةالنهضةدار

العزيزعبد

إفريقياشمالتاريخ.

الغربدار،إدريسومحمودميلادبناحمدتحقيق

8791.،الأولىالطبعة،بيروت،الإسلامي

جرجي

زياد.بنطارقاوالأندلسفتح.

)بدونلبنان،بيروت،الحياةمكتبةدارمنشورات

(.تاريخ

الرحمن.وعبدشارل.

)بدرنلبنانبيروث،،الحياةمكتبةدارمنشورات

تاربخ(.

الناصر.الرحمنجمد.

(.تاريخ)بدونلبنان،الحياةمكتبةدارمنشورات

.ب5،الإسلاميالتمدنتاريخ.
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4-سالم

شبارو-5

خانطر-6

لعبادىا-7

8-علي

9-غان

الفاهرةالهكل،دار،مؤنسحسبنونعلبقمراجعة

(.تاريخ)بلاون

العزيزجمدالسيد

الأندلس.فيوآثارهمالمسلمينتاريخ.

أم.819بيروتالعرببة،النهضةدار

عصام

هـ/41-)1الأولىالإسلامبةالعرببةالدولة.

كلم(.62361-

.5991ئالثةطبعةبيروت،العربيةالنهضةدار

الفردوسإلىالمرصودالعربيالفتحمنالأندلس.

.(أم294-017هـ/798-19)المفقود

م.2002أهـ/423بيروت،العربيةالنهضةدار

عليإبراطم

الغربيين.القوطدولة.

.أم589القاهرة

مخناراحمد

والأندلس.المغربتاريخفي

.6891الإسكندربة

امبرسبد

والأندلس.المغربفيالإسلاميةالبحريةتاريخ.

سالم.العزيزجمدالسيدمعبالاشتراك

.أم969بيروت،العربيةالنهضةدار

اللهعبدمحمد

الأندلس.فيالإسلامدولة.

.أم969رابعةطبعة،القاهرة
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أم(.798أهـ/315سنة)توفىمحمداللواءباشامختار-15

الهجريةالتواريخمقارنةفيالإلهامبةالتوفيقات.

.م2،والقبطيةالأفرنكيةبالسنين

والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،عمارةمحمدتحتيق

.أم089أهـ/004الأولىالطبعة

حسينمؤنس-11

الأندلس.فجر

9591.القاهرة

والعالمالعربيالوطناطلس-12

سابعةطبعة،بيروتبروجكش!،جبومؤسسة.

أميرسيدعلي-13

العربناربخمخنصر.

أم.619بيروتالبعلبكى،عفيفتعريب

الإسباليةباللغةالمراجعئالئأ:

س!ا!97

!كالولصصاا4س!اة"أ051؟مة4?5هة!كا171

كا!4؟م47914.

لالاأة+كاث!؟م5

ط!ء5كا!!+7؟5إ409ةاء+11؟051؟م!94

3ءا!+!ه721!!اءحمهكا!أ329.

4!كالاهم04

!كال44؟م2981.

19111

9!-أ04!لا

2-"لاأه5

4ء7!كا!-3!م



الفرنسبةباللفةالمراجعرابعا:

7!3+؟س!"

ا؟5هأأءم54ءوللا5لاا!كاول45،!95!ه+ء30

17ط!74س!+2391.

همه+97ا!ح)ء(

اا.أم؟9051!54ء،1س!+9!هلاول3،س!+كا!الا1،3

ط9إ،+ء5.24!!.0391
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الفهرس

7..................................................المقدمة

الأللاللصل

الألللسفنحلوافع

51...........................................الأندلساسم-أ

........................17)طلورندا"واسطورةالداخليالصراع-2

..............................21الغامضةيوليانشخصيةلور-3

................................23للفتحالتمطدفياليهوددور-4

................................027الإسلاميةالعربيةالدوافع-5

الثالىالئصل

الألدلسفتحفيزيكبنوطر!نصيربنموسىدور

715م(-071هـ/69-)19

...................33سبتةحاكمبوليانمننصيربنموسىحذر-أ

...0..71134م(هـ/)29لكةواديفيوانئصارهزيادبنطارقحملة-2

...........................38للسفنزيادبنطارقحرقرواية-3

...04البربرمنللتخلصزيادبنطارقحملةفىالعربزجعدمرواية-4

..........42نصيربنموسىدوروإهمالزيادبنطارقلورإبراز-5

.............44زيادبنوطارقنصيربنموسىبينالخلافرواية-6
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دمشقإلىزيادبنوطارقنصيربنموسىعودة-7

74...................................م(هـ/715-714)59-69

الثالثالئصل

المسيحيةالمقلومةحركةونمو)هرنسا"غالةلهلادفنحفشل

732م(-717أهـ/14-)89

15................717م(هـ/)89موسىبنالعزيزعبداغيال-أ

)فرنسا"غالةبلادفتحمحاولة-2

..............................73153م(-717أهـ/13-)89

...................0....55بوردوهدينةوفتحالغاضيالرحمنعبد-3

65..............النصارىاسرىبيعفياليهودعلىالعرباغماد-4

الشهداء،(.،ثبلاطبوتببهفىالغافقيالرحمنعبدواستشهادالمسلمينهزيمة-5

85...........732م(الأولتشرين31-25أهـ/14رمضان7-)1

الرابعالفصل

الألدلسفىالأمويةالاملرة

929م(-756هـ/316-)138

الأمويةالامارةوناسبس")،الداخلالأولالرحمنجمدالأمبر-أ

78856م(..............................-736أهـ/72-)138

..........................................66الداخليةسباسته)1(

..............67وشارلمانالمنصورجعفرابىمعالخارجيةسياسته)ب(

الذطيوالعصر"الأوسط"الثانيالرحمنجمدالأمير-2

52!م(..............................68-822هـ/238-)602

..........................................96الداخليةسباسنه)أ(

27........................................الخارجبةسباسته)ب(

قرطبةالعاصمةفىالمركزيةالسلطةضعف-3

12937م(..............................-852هـ/003-)238
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الخمسالنصل

الألدلسفىالأمو!ةالخفةوا!نالد،(لدين"النعرالثلأثالرحمنجمد

619م(-129هـ/033-)003

الخلافةإعلانهقيالثالثالرحمنجمدعهدالأندلس-أ

.............................92977م(-129هـ/316-)003

الأندلسفيالأمويةالخلافةاعلان-2

..............92997م(الثانيكانونأ6هـ/316الحجةذى2)الجمعة

.........................................08الداخلبةسباسنه-3

08..........479م(-379هـ/336-)325الزهراءمدينةبناء-)1(

.................................82قرطبةالعاصمةازدهار-)ب(

38.............................التماثيلوإقامةالقصوربناء-)ب(

....................................86والأثببةالعلمبةالنهضة)د(

.........98والجبشالإدلرةفيالصقالبةخصياناستخديممناجمئارهـ-

........................................98الخارجثةسباسته-4

.....94998م(هـ/)338والقسطنطينيةقرطبةبينالدبلوماسيةالعلاقات-ا

3596019مهـ/)344المغربفيالفاطميةالخلافةمعالبحرىالصراع-ب

59...................................................الخانمة

00000000000000000000000000000000000000000000000000151الملاحق

الأنللم!ولاةأ:رقمملحق

..............................756301م(-714أهـ/38-)59

الأندلسفيالأموبونالأمراء2:رقمملحق

929301م(..............................-756هـ/316-)138

الأنللسفيالأمويونالخلفاء3:رقمملحق

601............................(أم310-929هـ/3-422)16
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.............................701+زيادبنطارقخطبة4:رقمملحق

خليفةنفسهالناصرالرحمنجمدإعلان5:رقمملحق

00000000000000915م(929الثانيكانونأ6هـ/316الحجةذى2)الجمعة

000000000000000000000000000000000000000000111والمراجعالمصالر

..............................113العربيةباللغةالمصادراولأ:

..............................117العربيةباللغةالمراجعثانيأ:

000000000000000000000000000000911الاسبانيةباللغةالمراجعئالثأ:

.............................012الفرنسيةباللغةالمراجعرابعأ:
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